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Városi Együttélési Kódex 
a központi és helyi jogszabályokban meghatározott 

együttélési követelményekr ől 
 
 

KÖZPONTI JOGSZABÁLYOK: 
 

A szabálysértésekr ől szóló 1999.évi LXIX.tv egyes rendelkezései:  
 

Becsületsértés  

138. § (1) Aki mással szemben a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ 
vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

(2) Becsületsértés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van 
helye. 

Magánlaksértés  

139. § (1) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe, vagy ezekhez tartozó 
bekerített helyre az ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére vagy 
megtévesztéssel bemegy vagy ott bennmarad, úgyszintén aki mást akadályoz 
abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre 
bemenjen, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Magánlaksértés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van 
helye. 

Önkényes beköltözés  

139/A. § (1) Aki a lakásbérletre vagy a helyiséggazdálkodásra vonatkozó 
jogszabály hatálya alá tartozó üres lakást vagy nem lakás céljára szolgáló üres 
helyiséget elfoglal, vagy abba önkényesen beköltözik anélkül, hogy arra a bérleti 
jogviszony létesítésére jogosult szerv vagy személy, illetőleg az elhelyezésre jogosult 
szerv jognyilatkozatával vagy intézkedésével feljogosította volna, 
elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság 
hatáskörébe tartozik. 

Rendzavarás  

142. § (1) Aki 
a) verekszik, továbbá aki mást verekedésre felhív, 
b) rendzavarás vagy garázdaság esetén a hatóság vagy az eljáró hivatalos 

személy intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít, 
elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
 
 
(2) Aki nyilvános rendezvényen 
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a) lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetőleg az élet kioltására vagy testi sértés 
okozására alkalmas eszközt tartva magánál jelenik meg, 

b) a rendező szerv, illetőleg a rendőrség biztonságra vonatkozó felhívásának, 
rendelkezésének nem tesz eleget, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben 
kitiltásnak is helye van. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság, a 
(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség hatáskörébe 
tartozik. 

(5) E § alkalmazásában nyilvános rendezvény: a gyülekezési jogról szóló törvény 
hatálya alá tartozó rendezvény, továbbá az olyan rendezvény, amely mindenki 
számára azonos feltételek mellett nyitva áll. 

 

Garázdaság  

142/A. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely 
alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, elzárással 
vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben 
kitiltásnak is helye van. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság 
hatáskörébe tartozik. 

Gyermekkel koldulás  

146. § (1) Aki a gyermekkorú személy társaságában koldul, illetve házalva kéreget, 
százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) 
(3) A szabálysértési hatóság a szabálysértés tényéről, az érintett gyermek és az 

elkövető adatairól a gyermek lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot 
haladéktalanul értesíti. 

A TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK 

157. § (1) Aki 
a) húszezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan 

elsajátítást,  orgazdaságot,  
b) húszezer forintot meg nem haladó kárt okozva készpénz-helyettesítő fizetési 

eszközzel visszaélést, csalást, szándékos rongálást, 
c) húszezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva hűtlen kezelést 

követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, százezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki idegen, nem gépi meghajtású járművet mástól azért vesz el, hogy jogtalanul 
használja, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Aki műemléket, muzeális tárgyat, az államhatárt, a megye-, város-, községhatár 
vagy a birtokhatár megjelölésére szolgáló hivatalos jelet, tömegközlekedési vagy 
távközlési eszközt, közúti jelzést, továbbá parkot vagy az ahhoz tartozó felszerelést 
gondatlanul megrongálja, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
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(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési 
eljárásnak csak magánindítványra van helye, ha a sértett az elkövető hozzátartozója. 

(5) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabálysértések esetén - ha a 
feljelentést a rendőrségnél teszik meg - az eljárás megindítása a rendőrség 
hatáskörébe tartozik. A rendőrség a 83/A. § (1) bekezdése alapján megtett 
intézkedést követően az ügyet átteszi a hatáskörrel rendelkező bírósághoz vagy 
szabálysértési hatósághoz az eljárás lefolytatása céljából. 
 
 
Az egyes szabálysértésekr ől szóló 218/1999.(XII.28.) Korm.rendelet 
vonatkozó el őírásai:  
 
1.§. Közerkölcs megsértése  
 
(1)Aki a közterületen vagy nyilvános helyen a közerkölcsbe ütköző magatartást 
tanúsít, 10.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  
 
A cselekmény elkövetése miatt a rendőrség és a  közterület-felügyelő helyszíni 
bírságot szabhat ki.  
 
3. §. Veszélyeztetés kutyával  
 
(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát: 
 
a./ a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni 
hagyja,  
 
c./ szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja, 
 
d./ élelmiszer elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, 
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz,  
 
e./ aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) 
bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát, 30.000,-Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható 
 
 
(2) aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak 8 napon belül 
gyógyuló sérülését okozza 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  
 
Ellenőrzésre és helyszíni bírság kiszabására jogosultak: helyi önkormányzat 
ügyintézője, közterület-felügyelő, ÁNTSZ erre felhatalmazott ügyintézője, 
természetvédelmi területen a természetvédelmi őr.  
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5. §. Koldulás  
 
(1) Aki közterületen vagy nyilvános helyen másokat zaklató módon koldul, 30.000,-
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  
 
6.§. Csendháborítás  
 
(1) Aki lakott területen, az ott lévő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, 
tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen 
indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetőleg a 
természeti vagy a védett természeti értéket zavarja 30. 000,-Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
 
Ellenőrzésre és helyszíni bírság kiszabására jogosultak: rendőrség, helyi 
önkormányzat ügyintézője, közterület-felügyelő, természetvédelmi területen a 
természetvédelmi őr. 
 
7.§. Köztisztasági szabálysértés  
 
(1) aki  
 
a./ a közterületen a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetőleg közforgalmú 
közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,  
 
b/. a felügyelete alatt lévő állat által az a./ pontban megjelölt helyen okozott 
szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható 
 
(2) aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül 
lerak, elhelyez, illetőleg nem a kijelölt lerakó helyen rak le, vagy helyez el, 100.000-
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható 
 
Ellenőrzésre és helyszíni bírság kiszabására jogosultak: rendőrség, helyi 
önkormányzat ügyintézője, közterület-felügyelő, természetvédelmi területen a 
természetvédelmi őr. 
 
8.§. Hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértés  
 
(1) aki  
 
a./ a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja,  
 
b./ hirdető berendezést, hirdető táblát, illetőleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e 
célra ki nem jelölt helyen létesít vagy helyez el,  
 
c./ a tevékenységére utaló cégtáblát a tevékenység szüneteltetése alatt vagy annak 
megszűnését követően haladéktalanul nem távolítja el, 50.000,-Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható  
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Ellenőrzésre és helyszíni bírság kiszabására jogosultak: helyi önkormányzat 
ügyintézője, közterület-felügyelő. 
 
 
 
9.§. Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobás ával  
 
(1) aki  
 
a./ épületen, építményen tárgyat másokat veszélyeztető módon helyez el,  
b./ tárgyat másokat veszélyeztető módon dob el, 20.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható 
 
Ellenőrzésre és helyszíni bírság kiszabására jogosultak: helyi önkormányzat 
ügyintézője, közterület-felügyelő. 
 

19.§  A fás szárú növények védelmi szabályainak meg sértése  

Aki 
a) a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú 

növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem 
teljesíti, ötvenezer forintig terjedő; 

b) a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú 
növényt jogellenesen kivág, százezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
 
 
20.§. Tűzvédelmi szabálysértés  
 
(1)  aki  
 
a./ a tűzvédelmi jogszabályokban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt 
előírásokat, továbbá a kötelezően alkalmazandó tűzvédelmi szabványok előírásait 
megszegi,  
 
b./ a jogszabályi tilalom ellenére az erdő területén vagy annak közelében tűzet gyújt, 
vagy más módon az erdő tűz elleni védelmének jogszabályi előírásait megszegi,  
 
c./ tűzesetet, vagy tűzveszélyt észlel, és ezt a hatóságnak nem jelenti,  
 
d./ tűzjelzésre távbeszélőjét nem bocsátja rendelkezésre,  
 
e./ szándékosan megtévesztő tűzjelzést ad,  
 
f./ nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen 
közreműködjék, illetőleg hogy járművét vagy a tűz oltására alkalmas eszközét a tűz 
oltásához bocsássa rendelkezésre,  
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g./ tűz esetén a tűzoltás vezetőjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a tűzoltás 
eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg 60.000,-Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható 
 
Ellenőrzésre és helyszíni bírság kiszabására jogosultak: hivatásos tűzoltóság, 
természetvédelmi területen a természetvédelmi őr. 
 

29. § Lakcímbejelentési kötelesség elmulasztása  

 (1) Aki a lakcímbejelentésre előírt rendelkezéseknek nem tesz eleget, 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség, valamint a 
helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője 
helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 
60.§. Útügyi szabálysértés  
 
(1) aki  
 
a./ engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más 
létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít  
 
b./ utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal,  
 
c./ az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza 
vagy az árkot szennyezi  
 
d./ az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt 
szétszórja,  
 
e./ az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó 
kötelezettségét megszegi,  
 
g./ az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja 50.000-Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható 
 
Ellenőrzésre és helyszíni bírság kiszabására jogosultak: helyi önkormányzat 
ügyintézője, közterület-felügyelő, természetvédelmi területen a természetvédelmi őr. 
 
113.§. Állatbetegség elleni védekezés elmulasztása  
 
(1) aki 
 
az állatbetegségek megelőzésére vagy elfojtására, így különös az állatbetegségek 
bejelentésére, az állatok oltására, gyógyítására, elkülönítésére, az állati tetemek 
megsemmisítésére, valamint a fertőtlenítésre vonatkozó jogszabályt vagy az azon 
alapuló állat- egészségügyi rendelkezést megszegi 50.000,-Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI RE NDELETEI: 
 
 
A  közösségi együttélés szabályairól, lakóépületek házirendjér ől szóló 8/2010.  
(III.10.) sz. rendelet:  
 

A rendelet célja:  

A rendelet célja, hogy a lakók nyugalmának biztosítása, a lakóépületek 
rendeltetésszerű használata és állagának védelme érdekében elősegítse az 
együttélési követelmények érvényesülését. 

Meghatározza az egyes lakások, a közös használatú helyiségek, területek és 
berendezések rendeltetésszerű használatát, a lakók egymással szemben 
tanúsítható magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a közösségi 
együttéléshez nélkülözhetetlenek. 
 
 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén minden  lakó és vegyes rendeltetésű (lakás és nem lakás céljára szolgáló) 
épületre, valamint minden személyre (tulajdonos, bérlő, családtag, látogató), aki 
bármilyen jogcímen, akár állandóan, vagy ideiglenesen tartózkodik ezen 
épületekben, és a nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosára, bérlőjére, 
használójára. 

 
2.§ E rendelet alkalmazása szempontjából: 

 
Lakó:  aki a rendelet hatálya alá tartozó területet, vagy helyiséget életvitelszerűen 
használja. 
 
Ingatlankezel ő: üzletszerűen végzett társasház-kezelői, vagy ingatlankezelői 
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet, természetes személy, illetőleg a 
társasház, vagy lakásszövetkezet által az e rendeletben nevesített feladatok 
ellátásával megbízott szerv, vagy 
személy( közös képviselő, intézőbizottság  stb.)  
 
Közös használatra szolgáló helyiségek  általában: a mosókonyha, a szárító- 
helyiség, a közös fürdőszoba, a közös mosdó, a közös WC, a gyermekkocsi és 
kerékpártároló helyiség, a közös pince és padlástérség (a pince és padlásrekeszek 
kivételével ) az épületben lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben. 
 
Közös használatra szolgáló területek  általában: a kapualj, a lépcsőház, a folyosó, 
a függőfolyosó, lift, az épületben lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek megközelítéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges 
mértékben, továbbá az épülethez tartozó udvarnak, kertnek az egy építési telek 
nagyságát meg nem haladó része. 
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3.§ Az együttélési szabályokat a Polgári Törvénykönyv, továbbá a lakások és 
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a társasházakról szóló 2003.évi CXXXIII. törvény, 
valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályban 
lévő rendeletei szabályozzák. 
 
4.§ (1) A lakóépületeket, annak helyiségeit, a közös használatra szolgáló területeket, 
helyiségeket és azok tartozékait, valamint ezekben más szolgáltató által elhelyezett, 
illetve üzemeltetett berendezéseket, a hivatkozott jogszabályok, valamint  jelen 
rendelet szabályainak megfelelően kell használni. 

 
(2) Tilos minden olyan használat, amely sérti a fenti jogszabályok rendelkezéseit, 
másokat jogaik gyakorlásában zavar, vagy akadályoz és általában ellentétes a 
rendeltetésszerű használattal. 
 
 
A lakóépületek használatának részletes szabályai 
  
5.§ A lakó kötelezettségei 
 
(1) A lakó köteles 

         a) a lakást, a lakásberendezéseket, a közös használatra szolgáló helyiségeket 
és területeket, továbbá az épület központi berendezéseit rendeltetésszerűen  
használni; 

 
 b) jogszabály vagy megállapodás alapján az őt terhelő karbantartási, felújítási, 

pótlási, stb. munkákat elvégezni, és köteles tűrni az olyan jellegű munkák 
elvégzését, amelyek a lakóközösség érdekét szolgálják; 

 
 c) a magatartása, vagy mulasztása folytán keletkezett hibák kijavításáról és az 

eredeti állapot helyreállításáról, vagy a kár megtérítéséről gondoskodni; 
 
 d) a lakásban, továbbá az épület közös használatú helyiségeiben az épület 

állagát veszélyeztető tevékenység végzéséhez a kezelő szervezet és az 
illetékes hatóságok engedélyét beszerezni; 

 
 e) a lakásban és a közös használatú helyiségben és területen tartózkodni 

minden olyan tevékenységtől, amely másoknak zavaró módon zajt, bűzt, 
füstöt, port, vagy egyéb más zavaró hatást okoz; 

 
f) a villamos energiaszolgáltatást, illetve rádió, televízió vételét zavaró 
berendezést, gépet, szerszámot  zavarszűrővel ellátva üzemeltetni; 

 
 g) bármilyen saját célú energia felhasználó berendezés közös helyiségben 

történő használata esetén az épület kezelőjének előzetes hozzájárulását 
beszerezni, s ennek költségét megfizetni. 
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(2) Az épületben lévő nem lakás célú helyiség tulajdonosa - eltérő megállapodás 
hiányában - a tevékenysége során keletkező hulladékot, göngyöleget köteles a saját 
gyűjtőedényében elhelyezni, vagy naponta elszállítani. 
 
(3) Gépjárművekkel az épület kapualjában, udvarán indokolatlanul, a gépjármű 
rendeltetésszerű használatával össze nem egyeztethetően zajt okozni tilos.  Javítási 
munka, üzemanyagtöltés, olajcsere, festés, fényezés a tárolóhelyeken (parkolóban) 
nem végezhető. 
 
6.§  Tűzvédelmi előírások 
 
(Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008.(II.22.)ÖTM rendelet 
– továbbiakban ÖTM.r.- alapján)  
 
(1) „A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló 
lakóegységnél az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intézőbizottság 
elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi 
használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a 
lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó 
előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és 
megtartatásáról.” (ÖTM.r.21.1) 

 
(2) „Lakó- és szállásépületben a főrendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó 
tevékenységeken túlmenően „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 
tevékenységet folytatni nem szabad.” (ÖTM.r.21.2) 

 
(3) „Az épületben, illetőleg helyiségeiben nem szabad éghető anyagot olyan 
mennyiségben és módon tárolni, illetőleg azzal olyan tevékenységet folytatni, 
továbbá olyan tűzveszélyes cselekményt végezni, amely az épület, illetőleg 
helyiségeinek rendeltetésszerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást 
okozhat.”(ÖTM.r.21.3) 

 
(4) „Propán-bután gázpalack nem alkalmazható, nem tárolható olyan helyiségben 
vagy – a kétszintes lakásokat tartalmazó egyemeletes lakóépületek kivételével – 
földszintesnél magasabb olyan építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a 
tartószerkezet összeomlását idézheti elő (panelszerkezet stb.).” (ÖTM.r.21.5) 

 
(5) „A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint 
vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell 
tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.” 
(ÖTM.r.9.2) 

 
(6) „Az építményben, helyiségben,… a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű 
nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, 
valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi 
berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és 
a kiürítési utakat leszűkíteni  még átmenetileg sem szabad.”(ÖTM.r.9.3) 
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7.§  A háztartási, takarítási munkák végzése 
 
(1) Az épület közös helyiségeinek takarításáról az ingatlankezelő, vagy az általa 
megbízott személy gondoskodik, a kizárólagos használatú tároló helyiségek és az 
azokhoz tartozó folyosókon kívül.  A kizárólagos használatú tároló helyiségek és az 
azokhoz tartozó folyosók takarítása a lakók kötelessége.  
 
(2) Felújítás esetén a felújítással kapcsolatban keletkező szennyeződést, 
hulladékot, törmeléket a felújítást végző lakó a közös használatú területekről köteles 
naponta feltakarítani, illetve eltávolítani. 
 
(3) A háztartási és takarítási munkákat úgy kell végezni, hogy az másokat ne 
zavarjon. A lakáson kívül szőnyeget, matracot, stb. porolni, tisztítani munkanapokon 
7.00-20.00 óra, munkaszüneti napokon  9.00-14.00 óra között és csak a kijelölt 
helyen szabad. A tisztítás, porolás stb. befejezése után a keletkezett 
szennyeződést, hulladékot el kell távolítani. 
 
(4) Az épületből ablakon keresztül portörlő ruhát kirázni csak a fenti időszakban, 
fokozott gondossággal és körültekintéssel szabad, úgy, hogy az ablak alatt vagy 
mellett elhelyezkedő lakásokat ne szennyezze, az abban lakókat ne zavarja. A 
porszívó zsákját csak a hulladéktárolóba szabad üríteni. Az épületből nyílászárón 
keresztül folyadékot kiönteni, hulladékot, dohánycsikket, vagy egyéb tárgyat kidobni 
tilos.  
 
(5) Szőnyeget, matracot, lábtörlőt, vagy más hasonló funkcióval rendelkező tárgyat 
erkélyen, loggián, lépcsőházak függőfolyosóján, korlátjain porolni, leseperni, kirázni, 
továbbá szemetet folyosóra, lépcsőházra, udvarra kiseperni tilos. Erkélyen, loggián 
csak úgy szabad takarítani, hogy vízlefolyás, szeméthullás ne keletkezzen. 
 
(6) A lakásban vízhasználattal járó tevékenységet úgy szabad végezni, hogy más 
helyiségben átázás ne keletkezzék. A lakó másik lakás eláztatásáért – ha az 
mulasztásával összefüggésbe hozható – a polgári jog szabályai szerint is 
felelősséggel tartozik. 
 
(7) A háztartási hulladékot az e célra biztosított hulladéktárolóba kell kiüríteni. A 
kiürítéssel csak olyan személy bízható meg, aki a hulladék kiürítését az edénybe 
biztonságosan el tudja végezni. Ha az épületben hulladékledobó van, abba 
kizárólag olyan háztartási hulladék önthető, amely a hulladékledobó elzáródását 
(dugulását) nem okozza. 
 
(8) A nem háztartási hulladékok (elhasznált berendezések, bútorok, nagyobb 
tárgyak) az épület közös használatú helyiségeiben, területein  nem tárolhatók, azok 
elszállításáról a lakó köteles haladéktalanul gondoskodni. 
 
(9)  A rovar- és rágcsáló irtást a közös helyiségekben az ingatlankezelő végzi, a 
lakásokban az irtás a lakó kötelessége. Nagymértékű rovarfertőzés megszüntetése 
érdekében a lakó a lakásban, az ahhoz tartozó helyiségekben köteles elvégezni a 
rovarmentesítési munkálatokat, illetőleg az illetékes közegészségügyi és 
járványügyi hatóság kötelezése alapján köteles azt eltűrni. 
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8.§     A lakóházak csendjének biztosítása 
 
(1) A lakónak a nap minden szakában, de különösen este 22.00 óra és reggel 6.00 
óra között tartózkodnia kell minden olyan erős zajt okozó tevékenységtől (különösen 
hangos rádió, televíziókészülék, zajos éneklés, kiabálás, kopácsolás, háztartási 
gépek, zenelejátszó nagy hangerővel történő működtetése), mely a lakótársak 
nyugalmát zavarja. 

 
(2) Zajjal járó építési, szerelési munka végzése: 
 

• munkanapokon: 7.00 – 20.00 óra 
• szombaton 7.00 – 14.00 óra között engedélyezett. 

 
E rendelkezés nem érinti az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási, vagy 
életveszély elhárítására irányuló munkavégzést. 
 
(3) Nagyobb felújítási, építési, szerelési munka megkezdése előtt a tulajdonosok 
kötelesek a szomszédokat – ideértve a lakás alatt és fölött elhelyezkedő lakások 
lakóit is – tájékoztatni a munkálatok várható időtartamáról. 
 
9.§   A városkép védelme 
 
(1) Erkélyen, teraszon vagy loggián, udvarban, kertben csak városképet nem rontó 
és közízlést nem sértő, azok rendeltetésszerű használatával összhangban lévő 
bútorok, egyéb tárgyak és díszek helyezhetők el. 

 
(2) Virágot, dísznövényt ablakban, erkélyen, folyosókon, ezek védőkorlátjain, 
mellvédjén csak biztonságosan rögzített és időtálló anyagból készített edényben, 
tartóban szabad elhelyezni, az öntözővíz lefolyását megakadályozó módon. 
 
10.§  Állattartás 
 
(1) A lakóépületekben, lakásokban állatot a vonatkozó mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelően lehet tartani. 
 
(2) Állatot tartani, etetni úgy lehet, hogy az mások lakásának erkélyét, 
ablakpárkányát, vagy az épület közös használatra szolgáló területeit, helyiségeit ne 
szennyezze.   
 
(3) A közös használatú területeken és helyiségekben állat által okozott 
szennyeződés eltávolításáról az állat tulajdonosa, illetve a felügyeletével megbízott 
személy haladéktalanul köteles gondoskodni.  
 
 
11.§    Az ingatlankezelő kötelezettségei   
 
 
 (1) Az ingatlankezelő köteles a lakóépület felügyeletével, rendben- és 
tisztántartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról gondoskodni. 
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 (2) Az ingatlankezelő köteles: 
 

a.)   a  rendőrség, mentők, tűzoltóság telefonszámait minden lakó által jól  
látható helyre  kifüggeszteni; 

 
b.)  a feladatkörébe tartozó ügyek intézése céljából halasztást nem tűrő 

munkák elvégzése érdekében szükség szerint, egyébként 
munkanapokon a lakók számára előzetesen megjelölt időpontban a lakók 
rendelkezésére állni; 

 
c.)  az épület közös részei, a közös berendezések és szerelvények 

rendeltetésüknek megfelelő működését biztosítani; 
 
d.)  az épületen, ingatlanon, a lakásban, nem lakás céljára szolgáló 

helyiségben végzendő munka megkezdésének időpontjáról és várható 
időtartamáról a lakókat előzetesen, a munka megkezdése előtt írásban, 
életveszély elhárításához, vagy azonnali beavatkozást igénylő munkáknál 
szóban értesíteni; 

 
e.)   sötétedés beálltától a közös használatra szolgáló helyiségek megfelelő      

kivilágításáról gondoskodni; 
 
f.)   a házszámtáblák elhelyezéséről és szükség szerinti cseréjéről, 

pótlásáról,         valamint állandó tisztántartásáról gondoskodni. 
 

(3) Az ingatlankezelő ezen kötelezettségeinek a lakók által választott közös 
képviselő (intézőbizottság), vagy az ezzel megbízott, illetőleg az alapszabályban 
meghatározott személy, vagy szerv útján is eleget tehet. 
. 
12.§  Szabálysértési rendelkezések 
 
(1) Aki e rendelet 5.§ (1) bekezdés e) pontjában, 5.§ (1) bekezdés f) pontjában, 
(2),(3) bekezdéseiben, 6.§ (1) - (6) bekezdéseiben, 7.§ (2) - (9) bekezdéseiben, 8.§ 
(1) - (2) bekezdéseiben, 9.§ (1)-(2) bekezdéseiben, 10.§ (2)-(3) bekezdéseiben,11.§ 
(2) bekezdésében foglaltakat megsérti és cselekménye nem tartozik súlyosabb jogi 
megítélés alá, szabálysértést követ el és  harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetője 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő  helyszíni  bírsággal  sújtható.    
 
 
A  közterületek rendjér ől szóló 13/1998. (III.30.) sz. rendelet egyes el őírásai:  
 
2.§ (1) E rendelet alkalmazásánál közterületnek minősül minden – Miskolc Megyei 
Jogú Város közigazgatási területéhez tartozó - közhasználatot szolgáló olyan állami, 
önkormányzati, illetve személyi tulajdonban lévő terület, amelyet rendeltetésének 
megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 
magánterületnek a közforgalom számára rendelkezésre álló és kijelölt részét is. 
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(2) Közhasználatú zöldterületnek minősül az a zöldfelület is, amelyen a fásítás vagy 
parkosítás már megkezdődött, továbbá az a terület, melynek kertészetileg fenntartott 
gyepfelülete esetleg hiányos. 
 
(3)  E rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület: 

a./  Városi Vadaspark, Majális park, Arborétum 
b./  belterülethez csatlakozó - önkormányzati tulajdonban lévő - parkerdő, 

véderdő, 
c./  önkormányzati tulajdonban lévő strandok, sporttelepek, sportparkok, 

játszóterek,   
d./  önkormányzati tulajdonban lévő temetők, templomkertek, 
e./  közlekedési pályák zöldterületei, 
f./   Népkert, 
g./  Vár utca. 
 

 (4) E rendelet szempontjából védett övezet: 
a./ Városház tér, Erzsébet tér, Royál köz, Széchenyi u., Kossuth u., 

Rákóczi u., Déryné u., Munkácsy u., Kazinczy u., Szemere u., 
b./ Búza tér területéből Borsod Volán Rt., Miskolc Városi 

Közlekedési Rt. Autóbusz pályaudvar 
c./ Aradi sétány, Garas S., Miskolc - Tapolcai, Lillafüredi park belső 

útjai. 
d./ Vár utca 

 
3.§. (1) Miskolc Megyei Jogú Város közterületein:  
 
a./   tilos gépjármű védősátrat elhelyezni,  
b./ lakókocsi, utánfutó 30 nap elteltével csak közterület használati engedély 

birtokában tárolható. 
 
(2) A megállási és várakozási tilalom ellenére parkoló gépjárművek elszállítását 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városi Közterület-felügyeleti és 
Rendészeti Központja és az önkormányzati utak kezelésével megbízott 
kezdeményezheti. 
 
(3) A közterületen üzemképtelen járművek (roncsautók) közterület-használati 
engedély nélkül csak a KRESZ 59.§-ában foglaltak szerint és ideig tárolhatók. 
 
(4) E rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelennek minősül 
 
a./ baleset következtében károsult, a baleset folyamán üzemképtelenné vált és 

elhagyott (a helyszínről főútvonalon 8 napon, mellékútvonalon 15 napon belül el 
nem szállított) jármű, 

 
b./ a műszaki engedéllyel és jelzéssel vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező, 

illetve a hatósági jelzéssel rendelkező jármű, amely szemmel láthatóan nem 
üzemképes, karosszériája erősen elhasználódott, rongálódott szétbontása 
megkezdődött, felbakolt állapotban van, nyílászárói nem zárhatók, funkcionális 
alkatrészei, ablakai, szélvédői hiányoznak és Miskolc Megyei Jogú Város 
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Polgármesteri Hivatal Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központja 
előzetes felszólítására a közterület-használati engedély beszerzésére 
tulajdonosa, üzembentartója 15 napon belül nem intézkedik. 

 
A közterület-használati engedélyt az engedélyező hatóság 30 napra - forgalmi 
és parkolási szempontból akadályt nem jelentő, konkrétan meghatározott 
mellékútszakaszra vagy közterületre adhatja ki. Az engedély nem 
hosszabbítható meg. A közterület-használati engedélyt a járműben jól látható 
módon kell kihelyezni. 

 
(5) Az e rendelet megszegésével közterületen tárolt, hatósági jelzéssel nem 
rendelkező, valamint a hatósági jelzéssel rendelkező üzemképtelen járműveket a 
tulajdonos vagy üzembentartó költségére a Városi Közterület-felügyeleti és 
Rendészeti Központ köteles elszállítani, a (4) bekezdés a./ és b./ pontban 
meghatározott határidők szerint. Az elszállítás előtt a jármű műszaki állapotáról a 
felügyelet videofelvételt készít. 
 
(6) a./ Az elszállított járműveket a Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 

Központ a tulajdonos vagy az üzembentartó költségére és veszélyére tároltatja. 
 

          b./ Amennyiben a tulajdonos vagy üzembentartó kiléte megállapítható, a 
Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ a beszállítás napjától 
számított 15 napon belül köteles a tulajdonost vagy üzembentartót írásban 
felszólítani a jármű 30 napon belüli elszállítására. 
 

          c./  Ha a tulajdonos vagy üzembentartó kilétének megállapítása a jármű 
felnyitását igényli, úgy a beszállítást követő 15. és 30. nap között a Városi 
Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ jegyzőkönyv felvétele mellett a 
járművet felnyitja és a szükséges adatok megállapítását követően lezárja.  
 
A jegyzőkönyvben a felnyitás és a lezárás tényén felül rögzíteni kell az 
azonosításhoz szükséges adatokat, a járműben talált tárgyak felsorolását és a 
felnyitás során tapasztalt, beszállításkor nem rögzített sérüléseket. 

 
(7) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén vállalkozási célra használt 
jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható, kivéve 

 
a./  ha a vállalkozáshoz használt jármű  3500 kg legnagyobb megengedett 

össztömeget nem haladja meg, 
 

b./  az a jármű amelynek konkrét mellékútszakaszon történő tárolásához a 
Városüzemeltetési Osztály hozzájárult és közterület-használati engedéllyel 
rendelkezik. 
Engedély nem adható ki kiépítetlen - szilárd burkolattal el nem látott - vagy nem 
kellő teherbírású, szélességű utakra. Az előírás a megközelítő útszakaszra is 
vonatkozik, 
 

c./ azokat a közterületeket, amelyeket az önkormányzat tárolási célra kijelöl. 
Ezeken a területeken a járművek rendszeresen közterület-használati engedély 
birtokában tárolhatók. 



 18 

 
(8) Jármű tárolásának minősül a célirányos munkavégzésen, valamint a le- és 
felrakodáson túli várakozás, parkolás. 
 
(9) A vállalkozási célra használt jármű telephelyen történő tárolásának 
(engedélyezésének) feltétele a jármű méreteinek megfelelő nagyságú terület, 
valamint a telephelyhez (tárolóhelyhez) vezető megfelelő teherbírású és szélességű 
út megléte, biztosítása. A telephely, tárolóhely engedélyezéséhez szükséges 
nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya adja ki. 
 
(10) A vállalkozási célra használt jármű az önkormányzat által kijelölt közterületen, 
kizárólag eseti jelleggel közterület-használati engedély nélkül is tárolható. 
 
(11) A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehasonlításáról 
szóló 561/2006/EK rendeletben meghatározott a közúti személy és áruszállítást 
végző járművezetőkre vonatkozó kötelező pihenőidő letöltésének ideje alatt a 
vállalkozási célra használt jármű az önkormányzat által kijelölt közterületen 
közterület-használati engedély nélkül is tárolható. 
 
 
3/B.§ (1) A hatósági jelzéssel nem rendelkező, továbbá a 3. § (6). bek. b./ pontjában 
meghatározott 30 nap elteltével ki nem váltott üzemképtelen járműveket a Városi 
Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ értékesítheti.  
 
(2) A járművek és az azokban talált tárgyak, ingóságok értékesítésére és 
megsemmisítésére vonatkozó polgári-jogi, valamint a vonatkozó környezetvédelmi 
szabályokat megfelelően kell alkalmazni. Azok értékét a Városi Közterület-felügyeleti 
és Rendészeti Központ (ha szükséges szakértő bevonásával) állapítja meg.  
 
(3) Az értékesítés során befolyt összeget a felügyelet intézkedésével kapcsolatos 
költségek levonása után 5 évig elkülönített számlán kell kezelni, ezt követően a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételét képezi.  
 
(4) A tulajdonos vagy üzembentartó a polgári jogi elévülési időn belül az értékesítés 
során befolyt – a Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ költségeivel 
csökkentett – összegre jogosult igényét érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát 
hitelt érdemlően igazolja. 
 
(5) A jármű elszállítása esetén a tulajdonos vagy üzembentartó átalány költségként: 

 
- motorkerékpárnál 2.000 Ft+ÁFA 
- személygépkocsinál 8.000 Ft+ÁFA 
- tehergépjárműnél, autóbusznál 10.000 Ft+ÁFA szállítási költséget  
- míg tárolás címén az elszállítást követő naptól napi 500 Ft+ÁFA költséget 

köteles megfizetni. 
 
4.§. (1) A Városüzemeltetési Osztály a közhasználatú zöldterületek állagmegóvása 
érdekében a használatot korlátozhatja (pl. a fűrelépést, labdázást, kutyasétáltatást 
tilthatja). 
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5.§. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú zöldterületek 
rendeltetéstől eltérő használata esetén a Városüzemeltetési Osztály hozzájárulása 
és közterület-foglalási engedély szükséges. 
 
(2) Közterületen lévő fák kivágása esetén - balesetveszélyessé vált, valamint 
elpusztult és életképtelen fákat kivéve - a bejelentőt a kivágott fa pótlására lehet 
kötelezni. 
 
(9) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlannal határos járda, és útburkolat széle 
közötti zöld területen a gyalogos forgalom biztosítása érdekében a fák és bokrok 
metszését elvégezni. 
 
6.§. (1)  A közterületen tilos a  
 
a./  szemetelés 
 
b./ kerti építmények, berendezések rendeltetésellenes használata, rongálása, 

helyükről elmozdítása  
 
c./  virágok és dísznövények szedése, károsítása, a fák törzsét hirdetésre, ágait 

kötél- vagy kábel rögzítésére használni,  
 
d./  élő növényt vagy annak részeit (virág, termés, lomb) begyűjteni. 
 
(2)  A közhasznú zöldterületen tilos  
 
a./ az ott természetes körülmények között élő állatok bármely eszközzel történő 

zavarása, madárfészkek rongálása,  
 
b./ járművel a zöld területen parkolni, közlekedni,  
 
c./ sós homokot, sós homokkal leszórt havat zöld területre lerakni,  
 
d./ a gyepfelületre letelepedni, illetve azon járni, kivéve az e célra kijelölt és felirattal 

jelzett területeket,  
 
e./  közhasznú zöldterületekre, illetve játszótérre állatot bevinni, beengedni, 
 
f./ közterületen lévő fát külön jogszabályban meghatározott engedély nélkül kivágni, 

megrongálni. 
 
(3) A gépjármű forgalomtól védett övezetekbe csak erre a célra kiadott, vagy csak 
áthaladásra, vagy behajtásra, s ezzel együtt korlátozott várakozásra jogosító 
engedéllyel lehet behajtani. 
 
Behajtási engedély annak adható: 

 
a.) aki a védett övezetben állandó vagy ideiglenes bejelentett lakcímmel 

rendelkezik, 
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b.) akinek a védett övezetben lévő intézményi tevékenysége céljához 
gépjármű használata szükséges, 

c.) aki a védett övezetben telephellyel rendelkező vállalkozási 
tevékenységet folytat, 

d.) akinek eseti jelleggel van indokolt szüksége a védett övezetbe történő 
behajtásra, 

e.) aki a védett övezetben bizonyítottan rendszeres árufuvarozói 
tevékenységet végez, 

 f.)  aki a védett övezetben található garázs tulajdonjogával vagy használati 
jogával rendelkezik. 

 
A behajtási engedélyek kiadásánál a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központja véleményezési 
jogkörrel rendelkezik. 

 
Az a.) –f.) pontokban felsorolt engedélyek csak akkor adhatók ki, ha a cél védett 
övezeten kívüli útvonalról, illetve közterületről nem közelíthető meg. 

 
Nem adható ki behajtási engedély a 1. sz. mellékletben felsorolt ingatlanokkal 
kapcsolatban.  

 
Lakossági behajtási engedély annak adható, aki igazolja, hogy a védett övezeten 
belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel (hellyel) rendelkezik.  
Lakossági behajtási engedéllyel kell rendelkeznie azoknak a lakosoknak is, akik az 
övezeten belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel (hellyel) 
nem rendelkeznek, ők a védett övezetbe időkorlátozás nélkül behajthatnak, de a 
várakozási idő a 30 percet nem haladhatja meg.  
A védett övezeteken belül a 30 perces várakozási idő ellenőrzése végett a jármű 
vezetője parkométert (várakozást ellenőrző tárcsát) köteles használni.  
A várakozás megkezdésekor a jármű vezetője a parkométert a várakozás 
megkezdésének időpontjára köteles beállítani és a behajtási engedéllyel együtt a 
jármű első szélvédője mögött jól látható módon elhelyezni. Intézményi behajtási 
engedély a fentiek mellett is csak annak adható, aki igazolja, hogy a védett övezeten 
belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel (hellyel) rendelkezik. 

 
Az a.) –f.) pontokban felsorolt engedélyek igénylésekor 2. sz. mellékletben 
meghatározott dokumentumokat kell mellékelni a Városüzemeltetési Osztály felé 
benyújtott behajtási engedély iránti kérelemhez. 
 
(4) Amennyiben a lakossági vagy az intézményi behajtási engedély birtokosa a 
védett övezeten belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel 
rendelkezik, akkor a lakossági vagy intézményi behajtási engedély csak a cél 
megközelítésére és elhagyására szolgál, a védett övezeten belül várakozásra nem 
jogosít, a behajtás időpont tekintetében nem korlátozott. A védett övezetben lévő 
garázs megközelítésére szolgáló behajtási engedély birtokosa kizárólag a behajtási 
engedélyben szereplő garázs megközelítésére és elhagyására jogosult, a védett 
övezeten belül várakozásra nem jogosult, a behajtás időpont tekintetében nem 
korlátozott. 
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(5) Vállalkozói behajtási engedély alapján áruszállítás céljából (fel- és lerakodás) 
maximum 30 perc várakozási idő vehető igénybe, az engedélyes a gyalogosok és a 
járművek forgalmát nem akadályozhatja. Behajtási engedély áruszállítás céljából 
csak tehergépjárműnek adható, kivételes esetben, különösen ha a szállított árú 
jellege indokolja személygépjárműnek is adható.  Az áruszállítás max. 7,5 tonna 
megengedett legnagyobb össztömegű járművel történhet.  
A behajtás munkanapokon 600 - 900 óráig engedélyezett. A védett övezeteken belül a 
30 perces várakozási idő ellenőrzése végett a jármű vezetője parkométert 
(várakozást ellenőrző tárcsát) köteles használni. A várakozás megkezdésekor a 
jármű vezetője a parkométert a várakozás megkezdésének időpontjára köteles 
beállítani és a behajtási engedéllyel együtt a jármű első szélvédője mögött jól látható 
módon elhelyezni. 
 
(6) Lakossági, vállalkozói, intézményi, valamint a védett övezeten belül található 
garázs megközelítésére szolgáló behajtási engedély legfeljebb két gépjárműre 
adható. 
 
(7) Rendszám nélküli – a tulajdonos által az (5) bekezdésben meghatározott 
időtartamon belül, eltérő időpontban több gépjárműre érvényes - behajtási engedély 
csak korlátozott számban és rendkívül indokolt esetben adható. 
 
(8) Ideiglenes behajtási engedély annak adható, akinek esetileg van szüksége a 
védett övezetbe történő behajtásra.  
A kérelmező ez esetben konkrét forgalmi rendszámot, az útvonalat, valamint a 
várakozási időtartamot pontosan meghatározó tartalmú engedélyt kaphat.  
Az ideiglenes behajtási engedély egy adott feladat, munka elvégzésére, esemény 
megrendezésére stb. vonatkozóan adható ki. Az engedély időbeli és területi hatálya 
az engedély kiadásakor kerül meghatározásra. 
 
(9) A védett övezetben külön behajtási engedély nélkül közlekedhetnek és a feladat 
ellátásáig a védett övezetben tartózkodhatnak: 

 
• a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes 

rendelet által a behajtásra és a várakozásra feljogosított járművek, 
• valamint az alábbiakban felsorolt járművek 
 
A közüzemi szolgáltatást végző járművek, különösen az alábbi közszolgáltatók 
járművei: 

 
• AVE Kft., 
• ÉMÁSZ Nyrt., 
• Magyar Posta Zrt., 
• Magyar Telekom Nyrt. 
• MIHŐ Kft., 
• MIK Zrt., 
• MIVÍZ Kft., 
• TIGÁZ Zrt., 
• Városgazda Kft. 
• MVK Zrt. 
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továbbá az orvosi ügyeletet, sürgősségi orvosi ellátást végző személyek 
járművei, várakozási engedéllyel rendelkező háziorvosok járművei, a 
sürgősségi gyógyszerszállítást végző járművek, a postai futárszolgálat 
végzésére külön jogszabályban előírt engedéllyel rendelkező járművek., 
valamint a Miskolci Állatsegítő Alapítvány állatmentője.  
A védett övezetben bekövetkezett üzemzavar, illetve egyéb hiba elhárítása 
érdekében a közszolgáltatást végző figyelmeztető jelzéssel ellátott járművek 
behajthatnak a védett övezetbe.  
A szolgáltatást végző járművön a szolgáltató nevét, telephelyét fel kell tüntetni.  
A védett övezetekben történő tartózkodás indokoltságát az ellenőrző szervek 
részére (Rendőrség, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi 
Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központja) hitelt érdemlő módon 
(menetlevél, szerződés, megbízás, stb.) a szolgáltató köteles igazolni. Tilos a 
fent megjelölt közüzemi szolgáltatást végző járműveknek kizárólagos 
áthaladás céljából a védett övezeteket igénybe venni. 

 
• az igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozottak járművei, ha a 

behajtás célforgalomnak minősül, 
• az ellenőrzésre jogosult szervek járművei (Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központja, Rendőrség). 

 
(10) A behajtási engedélyekkel kapcsolatos hatáskört a Közgyűlés a Polgármesterre 
ruházza át, aki az engedély kiadásánál a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályai szerint jár el. Az engedélyezési eljárások 
előkészítéséért a Jegyző a felelős, aki ezen tevékenységét az Ügyrend szerinti belső 
szervezeti egység útján látja el. 
 
(11) Különösen indokolt esetben szolgáltatói engedély kérelemnél – különösen, ha az 
közérdekű, illetve közellátásról van szó, vagy kulturális, sport, jótékonysági, 
jószolgálati tevékenység – az (5) bekezdésben meghatározott időtartamtól el lehet 
térni, illetve az előzőekben meghatározott kör részére a polgármester a behajtási 
engedély térítési díjának megfizetésétől eltekinthet. 
 
(12) Amennyiben az engedélyes a behajtásra, várakozásra, illetve rakodásra 
vonatkozó előírásokat megsérti, úgy – a szabálysértési eljárás jogkövetkezményétől 
túlmenően - tőle az engedély visszavonható.  
 
Az engedélyt vissza kell vonni attól, aki ismételten megszegi a fentiek szerinti 
előírásokat.  
A behajtási engedéllyel rendelkező köteles az engedélyét a szélvédő alatt jól látható 
módon elhelyezni, ellenkező esetben az ellenőrző szervnek a szabálytalan behajtást 
kell vélelmeznie.  
 
(13) A védett övezetekbe történő behajtáshoz szükséges behajtási engedélyek 
díjkötelesek az alábbiak szerint: 

 
  1.  a lakossági behajtási engedély díjmentes, (gépjármű típustól függetlenül) 

             2. az áruszállítói engedély 2 tonna alatti gépjármű esetében 25.000 Ft 
+ÁFA/év,    



 23 

             3.  az áruszállítói engedély 2 tonna és 7,5 tonna közötti gépjármű esetében 
40.000 Ft     +ÁFA/év, 

             4. az intézményi behajtási engedély 15. 000 Ft + ÁFA/év (gépjármű típustól 
függetlenül), 

             5.  az ideiglenes behajtási engedély 500 Ft + ÁFA/nap (gépjármű típustól 
függetlenül) 
             6.  a rendszám nélküli engedély 120.000 Ft + ÁFA/év. (gépjármű típustól 
függetlenül) 
             7. a védett övezetben lévő garázs megközelítésére szolgáló behajtási 

engedély díjmentes, (gépjármű típustól függetlenül). 
 
(14) A (13) bekezdés 2., 3., 4., 6. pontban foglalt díjak évesek, azok leadása esetén 
visszatérítés nem igényelhető, a tárgyév folyamán benyújtott kérelem esetén a 
kérelmezőnek időarányos díjat kell fizetni.  
A díj számítása során a kérelem beadásának hónapja, a beadás napjától függetlenül 
egész hónapnak számít.  
A behajtási engedély birtokosai, kivéve a lakossági behajtási engedélyek birtokosait, 
valamint a védett övezetben lévő garázs megközelítésére szolgáló behajtási 
engedélyek birtokosait, a fentieken túlmenően kötelesek megfizetni a kiadónak 
okmányköltségként minden egyes engedély esetében 500 Ft-ot. 

 
Amennyiben a behajtási engedéllyel rendelkező év közben a jármű forgalmi 
rendszám változása, gépjármű cseréje miatt az engedély módosítását, engedély 
elvesztése vagy megrongálódása esetén cseréjét kéri, csak a hatósági eljárás 
illetékét kell leróni, és az 500 Ft okmányköltséget kell megfizetni. 

 
A díj befizetése nélkül az engedély nem adható ki. 
 
(15) Személy- és teherfuvarozást végző egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok 
gépjárművei a védett övezetbe csak az e paragrafusban meghatározott 
engedélyekkel hajthatnak be. 
 
(16) Aki a védett övezetben telephellyel rendelkező vállalkozási tevékenységet 
folytat, pénzszállítás céljából az üzlet hivatalos nyitvatartási rendje szerinti zárást 
követő max. 1 órán belüli időszakra kérhet behajtási engedélyt gépjármű típustól 
függetlenül max. 30 perc várakozási időtartamra.  
A védett övezeteken belül a 30 perces várakozási idő ellenőrzése végett a jármű 
vezetője parkométert (várakozást ellenőrző tárcsát) köteles használni.  
A várakozás megkezdésekor a jármű vezetője a parkométert a várakozás 
megkezdésének időpontjára köteles beállítani és a behajtási engedéllyel együtt a 
jármű első szélvédője mögött jól látható módon elhelyezni. 
 
(17) Amennyiben valaki az engedély kiadásától számított egy éven belül több mint 
három esetben megszegi a védett övezetbe való behajtásra vonatkozó szabályokat, 
az eljáró ellenőrző szerv kezdeményezésére a behajtási engedélyét be kell vonni. 
Tettenérés esetén, a helyszínen eljáró ellenőrző szerv a behajtási engedély 
elvételére jogosult. Az elvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
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7.§. (1) Tilos a szeszesital fogyasztása 
 
a./     a városi közterületeken 
b./     a városi közforgalmú járműveken,  
c./    a közönség számára nyitva álló középületekben, közösségi létesítményekben, 

helyiségekben        
d./    olyan beépítetlen ingatlanokon, illetve építési, felújítási vagy bontás alatt álló, 

nem lakott épületekben, amelyek bárki által megközelíthetőek. 
 
(2) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya 
 

a.)  az (1) bekezdés c.) pontjában felsorolt helyekre, ha ott a szeszesital 
értékesítés engedélyezett, 

b.)  a közterület-foglalási engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek 
(terasz, kitelepülés, stb.) fogyasztóterére a nyitvatartási időben, 

c.)  az engedéllyel közterületen szervezett ünnepi, majális jellegű és más 
alkalmi rendezvényekre, 

d.)  az esetenként engedélyezett szeszesital árusító helyekre, 
e.)  az épület, illetőleg az ingatlan kezelőjének zártkörű rendezvényeire. 

 
 (3) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából 
 

a.)  közterület: az út, utca, parkoló, tér, a járda - ideértve az  épületárkádok 
alatti járdát is -, a járdasziget, a közpark, a parkosított terület, a 
játszótér, a lépcső, továbbá az alul- és felüljáró, 

 
b.)  városi közforgalmú jármű: a helyi közforgalmat lebonyolító villamos és 

autóbusz, 
 

c.)  közösségi létesítmény: önkormányzati tulajdonban lévő, művelődési 
házak,    klubok, stadionok, sportpályák, és egyéb sportlétesítmények. 

 
9.§  Szabálysértési rendelkezés 
 
 (1) Aki e rendelet 3. § (1), (3), (7), 5. § (7), (9), 6. § (1)-(3), (5), (9) és a 7. § (1) 
bekezdésében foglalt előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000. – Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
 (2) A szabálysértés elkövetőjével szemben háromezer forinttól húszezer forintig 
terjedő helyszíni bírság is kiszabható. 
 
 (3) Az e rendelet alapján kiadott hatósági engedélyek – amennyiben konkrét 
előírások más módon nem rendelkeznek – meghatározott időre szólóan vagy 
visszavonásig érvényesen kerülhetnek kiadásra. 
 
 (4) A megállási vagy a várakozási tilalmat megszegő (KRESZ 15. § (1) bek. a) és b) 
pont) gépjárműveket a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központja elszállítathatja. 
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A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékk al összefügg ő 
tevékenységr ől szóló 22/1999.(VI.7.) sz. rendelet egyes el őírásai:  
 
3.§. A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a 
települési környezet (különösen közterületet) szennyeződését, fertőzését 
eredményező tevékenységektől illetőleg magatartástól tartózkodni. 
 
4.§  Fogalmi meghatározások a rendelet szempontjából: 
 
a./  köztisztasággal összefüggő tevékenység : az egyes ingatlanok  - ezen belül 

különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra  (üdülés, szórakozás, 
pihenés, vendéglátás stb. céljára) szolgáló más épületek és a hozzájuk tartozó 
területek -, valamint a közterületek tisztántartása; 

 
b./  települési szilárd hulladék: A háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a 

háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más 
hulladék. 

 
c./  háztartási szilárd hulladék (szemét): a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon 

(így a lakásokban, valamint nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és 
területeken) folyamatosan keletkező, a szolgáltató által rendszeresített, vagy az 
igénybevevő  tulajdonában lévő, a vonatkozó önkormányzati rendelet által 
szabályozott szabványos gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres 
gyűjtő-járattal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel 
szállítható hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, 
háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, valamint kis 
mennyiségű falvakolat, kerti- és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű 
falomb, nyesedék, karácsonyfa), továbbá a lakásban, valamint a nem lakás 
céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területen folytatott kisipari tevékenység 
gyakorlásából keletkezett hulladék, feltéve, hogy együttesen elhelyezhető a 
szemétgyűjtő tartályokban és ártalmatlanítható a tulajdonos által kötelezően 
igénybe vett közszolgáltatás keretében a kijelölt ártalmatlanító helyen. 

 
d./  egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más 

helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési 
tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.), a veszélyes 
hulladék kategóriájába nem tartozó olyan szilárd hulladék, mely feltöltésre 
alkalmas (pl. építési törmelék, föld, salak, stb.), valamint az azokhoz tartozó 
területeken, illetőleg a közterületen keletkezett szilárd hulladék (szemét); 

 
e./  ingatlannal határos járda: az ingatlan előtti, melletti, mögötti járdaszakasz, 

illetőleg amennyiben a járda mellett zöldsáv is található, az ingatlan 
határvonalától számítottan legfeljebb 10 m-re kezdődő járdaszakasz; 

 
f./  belváros: Papszer u. - Kálvin János u. - Rákóczi u. - Uitz Béla u.  - Szemere 

Bertalan u. - Csengey u. - Kandia u.  -  Arany János u .- Király u. - Bajcsy-Zs. u. - 
Katalin u. - Zsolcai kapu - Ady Endre u. - Széchenyi u. - Szentpáli u. - Szűcs S. u. 
- Régiposta u. - Horváth L. u. - Madarász Viktor u. - Kazinczy Ferenc u. - Hősök 
tere - Deák tér - Déryné u. - Batthyány u. - Jókai u. - Fazekas u. - Palóczy u. - 
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Kossuth u. - Patak u. - Erzsébet tér - Városház tér - Toronyalja u. - Rácz Gy. u. - 
Hunyadi u. - Dózsa Gy. utcák által határolt terület. 

 
g./  tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása,  hó- és síkosság 

mentesítése, illetőleg pormentesítése, zöldterületek gaztalanítása, kaszálása, a 
rendelet hatálya alá eső élővízfolyások, átereszek, hidak, közterületi árkok 
esetében a rendszeres kaszálás, a hordalék és idegen anyagok eltávolítása, 
gyűjtőhelyre szállítása. 

 
h./  síkosság elleni védekezés: a hó, az ónos eső, a jég eltávolítására, síkosságának 

csökkentésére, érdesítésére megtett tevékenység, 
 
i./  tisztántartásra kötelezett: az ingatlan, ingatlanrész tulajdonosa, kezelője, tartós 

használója, illetőleg haszonélvezője, másnak a használatában lévő ingatlanok 
(ingatlanrészek, helyiségek, üzlethelyiségek) esetében a bérlő, üzemeltető, 
illetőleg azt bármilyen más jogcímen használó 

 
j./  autóbusz - végállomás: minden olyan buszmegálló, ahol az adott viszonylatnak, 

illetve viszonylatoknak a kiindulási helytől számítva térben vagy időben a 
legtávolabbi megállóhelye van, onnan a járat az eredeti kiinduló állomás irányába  
(körjárat)  indul vissza, és  a tömegközlekedést lebonyolító részéről  állandó 
személyzet tartózkodik ott. 

 
k./  szokásosnak minősülő mennyiség: a rendelet alkalmazása szempontjából a 

szerződéssel nem szabályozott esetekben keletkező háztartási hulladék 
szokásosnak minősülő mennyisége naponként és lakóhelyiségenként 0,004 m3, 
vagy naponként és személyenként 0,004 m3, kivéve a kerti – és gazdasági 
hulladékot, falombot, nyesedéket, melynek szokásosnak minősülő mennyisége 
naponként és ingatlanonként 0.015 m3, ha más hulladék nem keletkezik. 

 
 
6.§. (1) A tisztántartásra kötelezett köteles az ingatlan határvonalától vagy kerítésétől 
tömbtelkes beépítés esetén az épület falsíkjától mért 10 m-es területsávot tisztán 
tartani, illetve tisztántartásáról gondoskodni. Ez a tisztántartási kötelezettség 
vonatkozik a területsávba eső járdára, zöldterületre, teraszra, árokra, annak 
műtárgyaira, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok eltávolítására, dísz- és 
egyéb burkolatokra, de csak a közút szegélyéig terjed. Amennyiben a tisztántartási 
kötelezettség teljesítéséről magánjogi szerződés másként nem rendelkezik, úgy a 
kötelezettség a mindenkori használót terheli.  
 
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett területsáv határa járdára, lépcsőre, 
teraszra esik, a tisztántartási kötelezettség erre is vonatkozik. 
  
(3) Úszótelken lévő épületek járdái közül az egyes épületek megközelítésére 
szolgáló, és az épületek körüljárását biztosító járda az ingatlan előtti 
járdaszakasznak minősül. 
 
(4) Az ingatlan tisztántartási sávjában található szemetet össze kell gyűjteni és azt a 
tisztántartásra kötelezett tulajdonába lévő vagy általa bérelt hulladékgyűjtő 
edényzetbe kell elhelyezni. A járdán lévő szemetet az úttestre, a zöldfelületre seperni 
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tilos. Ha a tisztántartási sáv napközben többször beszennyeződik, a tisztántartást 
szükség szerint meg kell ismételni. 
 
(5) A szórakoztató -, vendéglátóipari, kereskedelmi egységek és más elárusító 
helyek (büfékocsi, trafik, utcai árusok, taxi állomás, stb.) üzemeltetőinek tisztántartási 
kötelezettsége a nyitvatartási idő alatt az (1)-(4) bekezdésben meghatározottak 
szerinti, függetlenül attól, hogy a szemét az ő tevékenységük folytán keletkezett-e. 
 
(6) Az e rendelet szempontjából belvárosnak minősített területen, valamint Miskolc-
Tapolca és Lillafüred területén található szórakozó-, vendéglátó-, kereskedelmi- 
szolgáltató helyek (üzletek) bejárata két oldalánál (közvetlenül az üzlet  bejárata 
mellett) a tisztántartásra kötelezett köteles összesen 2 db  - a belvárosi 
utcabútorzathoz illeszkedő és a Polgármesteri Hivatal  Főépítészi, Városfejlesztési és 
Rendezési Osztályával egyeztetett típusú - csikktartóval ellátott közhasználatú 
hulladékgyűjtő tartályt elhelyezni, javításáról, pótlásáról, továbbá rendszeres 
kiürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni. 
 
(7) Az ipari,- kereskedelmi és vendéglátóipari továbbá, más szolgáltató 
tevékenységet ellátó természetes- és jogi személyek tisztántartási kötelezettsége 
kiterjed az általuk végzett tevékenység következtében elszennyezett terület teljes 
egészére is.  
 
(8) Beépítetlen ingatlanok, zártkertek utcafrontján, garázsok ajtaján a tulajdonosok, 
használók kötelesek az ingatlan helyrajzi számát – min. A/4-es formátumban és 
időálló kivitelben – jól láthatóan elhelyezni a köztisztasági kötelezettség 
megállapítása érdekében. 
 
(9) Az egyedi garázsok, sorgarázsok tulajdonosai, illetve használói kötelesek az 
építmények körüli 5 m-es területsáv – tekintet nélkül az útszegély helyzetére -
tisztántartásáról gondoskodni.  
 
(10) Két szomszédos terület, épület, építmény közötti 20 m-nél nem szélesebb 
területsávnál vagy átjárónál a tisztántartási kötelezettség az arra kötelezettek között 
50-50 %-os arányban oszlik meg. 
Ahol az elhatárolás nem egyértelmű vagy vitás, ott a Városüzemeltetési Osztály 
állásfoglalása a mérvadó. 
 
7.§. (1) Az építési területek tisztántartásáról a munkaterület átadásától az 
üzembehelyezési, műszaki átadás - átvételi eljárásig a vállalkozó - alvállalkozók 
bevonása esetén a fővállalkozó - ennek hiányában - lebonyolító köteles 
gondoskodni. A felelős szervezet nevét és címét feltüntető táblát jól láthatóan kell 
elhelyezni a kötelezettség megállapíthatósága érdekében.  
 
(2) Szóródó anyagok ( homok, kavicssalak, építési törmelék, kőpor stb.) közterületen 
történő lerakása, védőfólia alátétele nélkül nem kerülhet a talajra.  
 
(4) A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az 
ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő, vagy egyéb más anyag ne kerülhessen ki.  
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(5) A közterületen történő akadálytalan közlekedés érdekében az ingatlan 
tulajdonosa köteles az ingatlanáról a közterületre kihajló növények (fa, bokor, sövény 
stb.) gondozását, gallyazását elvégezni.  
 
8.§. (1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a környezet ne 
szennyeződjék, és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljék ki. 
Könnyen kihulló anyag (pl. homok, murva, salak, papír stb.) csak olyan járművön 
szállítható, amelynél a kihullás megakadályozása biztosított.  
 
(2) Ha bármely szállítmány, fel- vagy lerakásánál, szállításánál a köz - vagy 
magánterület beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy 
lerakás elvégzése után megtisztítani. Ha a szállító ismeretlen, az eltakarítást, illetve a 
szennyeződés megszüntetését az köteles elvégezni, akinek a részére, illetőleg 
akinek érdekében a szállítás történt.  
 
9.§. (1) Tüzelőanyag lerakásakor keletkezett közterület- szennyeződést a 
megrendelő köteles megszüntetni.  
 
(2) A belvároson kívül tüzelőanyagot( szén, koksz, fa, brikett) úttesten, járdán tárolni 
csak a lerakást követő 24 órán belül szabad, a közlekedés akadályozása nélkül. 
 
(3) A belvárosban tilos tüzelőanyagot szállítóeszközről járdára, illetve az úttestre 
lerakni. Ezen a területen a tüzelőanyagot a járműről közvetlenül –kosárral vagy más 
módon-  kell berakni a tárolókba.  
 
(4) Kerítéssel, zárt udvarral rendelkező ingatlan esetében a szénszállításból 
visszamaradó meddőt az elszállítás időpontjáig lehetőség szerint az ingatlan 
határvonalán belül kell elhelyezni. 
 
(5) Amennyiben a kiszállított tüzelőanyag meddőtartalma a Magyar Szabványban 
megengedettnél nagyobb, úgy a megrendelő az elszállítás érdekében azt 8 napon 
belül köteles a szállítóknak (eladónak, értékesítőnek) bejelenteni. A bejelentési 
kötelezettség elmulasztása esetén a megengedettnél nagyobb mennyiségű meddő 
elszállítása is a megrendelőt terheli 
 
10.§. (1) Hirdetési tevékenység közterület szennyezéssel nem járhat.  
 
(2) Hirdetéseket csak engedélyezett hirdető berendezéseken ( tábla, oszlop, stb.) 
lehet elhelyezni.  
 
11.§. (1) Az épületeket a földszint magasságáig az épület tulajdonosai, használói 
kötelesek rendszeresen tisztántartani, falragaszt, ráfestést (falfirkát) eltávolítani.  
 
(2) Galamboknak az épületek utcai homlokzatán lévő fészkelő helyeit egyéb 
megállapodás híján az ingatlan tulajdonosai kötelesek szükség szerint, de évente 
legalább egyszer megszüntetni. A fészkelőhelyek alatti közterület galambok okozta 
szennyeződéstől való megtisztítása a tisztántartásra kötelezett feladata.  
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13.§ Hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés 
 
(1) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homok, salak, 
zúzalék,) kívül klorid-tartalmú fagyáspont csökkentő szerek használata csak úgy 
alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális mértéke 40 g/m2-
nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása csak környezetszennyezést kizáró módon 
valósítható meg. 
 
(2) A síkosság elleni védekezés keverék (só, homok, stb.) alkalmazásával és csak 
úgy történhet, hogy egy-egy téli időszakban a kiszórt vegyszer teljes mennyisége az 
1.200 g/m2-t ne haladja meg. 
 
(3) A klorid tartalmú és környezetkímélő anyagok helyett síkosság elleni védekezésre 
más vegyszer, illetve anyag csak a Polgármesteri Hivatal engedélyével használható 
fel. A szóróanyag beszerzéséről a 4. § i./ pontja és 12. § szerint tisztántartásra 
kötelezettnek kell gondoskodni. 
 
(4) Parkok területén, nyílt vízfolyások mentén, védett természeti értékek, 
műalkotások, műemlékek környezetében, díszburkolaton, hidakon alul- és 
felüljárókon, és az egész Bükki Nemzeti Park területén tilos klorid tartalmú 
vegyszerek használata. 
 
14.§ A közterületek burkolt felületeinek síkosság-mentesítéséről szükség szerint a hó 
eltakarításáról a 6. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével a Polgármesteri Hivatal 
köteles intézkedni. 
 
15.§  (1) A 8 m-nél szélesebb úttesten a járdáról letakarított havat az út szélén lehet 
elhelyezni – kiemelt szegély esetén is – a folyóka szabadon hagyásával. 
 
(2) A 8 m-nél keskenyebb utaknál a járda úttest felőli részén kell a havat összerakni 
úgy, hogy a gyalogosközlekedésre legalább 1 m széles szabad terület maradjon. 
 
(3) Hórakást tilos kialakítani 
 

- tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél úgy, hogy gátolja a 
járművekről való le- és felszállást, 

- közüzemi és közérdekű létesítményekre, illetve ezek köré (pl.: vízelzáró 
csap, közkifolyó, gázelzárás, víznyelő akna, szeméttároló edény, 
közvilágítási lámpaoszlop, stb.) 

- útkereszteződésben, úttorkolatban, kijelölt gyalogátkelő-helyeken, 
- kapubejárat előtt, annak szélességében, 
- járdasziget és járda közé. 

 
(4) Hó-eltakarításra és síkosság-mentesítésre kötelezett a reá háruló feladatokat úgy 
köteles elvégezni, hogy a szemétszállítást végző kötelező helyi közszolgáltatási 
tevékenységet ellátó szolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) részére a szemétgyűjtő 
edény mozgatását lehetővé tegye, abban ne akadályozza. 
 
16.§ Rendkívüli helyzet esetén Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere a 15.§-
ban foglaltaktól eltérően rendelkezhet. 
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17.§. (1) A hulladékgyűjtő edényzetet úttesten tárolni tilos! 
 
(2) A kihelyezett gyűjtőedényből hulladékot válogatni, és illetéktelenül elvinni tilos! A 
többemeletes lakóépületekben a gyüjtőedényzet tárolására korábban kialakított 
helyiségek rendeltetéstől eltérő átalakítása, más irányú használata a 16/2002.(IV.10.) 
EüM rendelet figyelembevételével nem engedélyezhető. E szabálytól eltérni csak 
abban az esetben lehet, ha az épületben a vonatkozó     jogszabályokban 
meghatározott követelmények szerint erre a célra más helyiség kialakítható. 

 
(3) Hulladékgyűjtő edényzet tárolására szolgáló építményt közterületen csak az I. 
fokú építésügyi hatóság által engedélyezett módon szabad elhelyezni.              . 
 
(4) Hulladékgyűjtő edényzet tárolására szolgáló, építménynek nem minősülő 
tárolóhelyet közterületen a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési  Osztályának 
engedélyével lehet létesíteni.  
 
(5) A hulladékgyűjtő edényzet, tárolóhely és 2 m-es környezetének tisztántartása a 
szolgáltatást igénybevevőt terheli. 
 
(6) A rendszeres hulladékszállításba bevont területeken a hulladékgyűjtő 
edényzeteket a használóra vonatkozó jelzéssel, felirattal kell ellátni. 
 
(7) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a szolgáltatón kívül a Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központja is jogosult ellenőrizni a hulladékgyűjtő edényzet és a hulladék 
közszolgáltatási szerződés meglétét, illetőleg a kötelező közszolgáltatás tényleges 
igénybevételét.  
 
18.§ (1)  A lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű háztartási felszerelési  
tárgy – bútor, lom, stb. – (továbbiakban: lom) összegyűjtéséről és elszállításáról és 
ártalmatlanításáról évente két alkalommal a szolgáltató köteles gondoskodni.  
 
(2) A lomtalanítás idejéről, az érintett területről a lakosságot a szolgáltató köteles 
előre értesíteni.  
 
(3) A szolgáltatást igénybe vevő a lomot a gyűjtés megkezdése előtt 12 órával 
megelőzően helyezheti ki a közterületre úgy, hogy az a közterület használatát a 
közlekedést ne akadályozza. Egyéb időpontban lom elhelyezése a közterületen tilos! 
 
(4) Karácsonyfát közterületen kizárólag közvetlenül a hulladékgyűjtő edényzet mellett 
szabad elhelyezni, annak elszállításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. 
 
19.§. Települési szilárd hulladék közterületen történő elhelyezése tilos, annak 
lerakással történő ártalmatlanítása kizárólag a város tulajdonában lévő Bogáncs 
utcai( hrsz.: 0156/4) hulladék-ártalmatlanító telepen, valamint a kijelölt 
utódlétesítményben történhet. 
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20.§ (1) A háztartási szilárd hulladék kategóriájába nem tartozó egyéb települési 
szilárd hulladék – kivéve a 18. § (1) bekezdésben szabályozott esetet – kezeléséről 
(gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, stb.) az köteles gondoskodni, akinél az 
keletkezett. 
Ezen kötelezettség szolgáltató útján is teljesíthető. 
 
(2) Amennyiben a (1) bekezdésben leírt hulladék keletkezésének helye nem 
állapítható meg, úgy a fellelése szerint illetékes ingatlan tulajdonosa, használója, 
illetve közterületen az annak tisztaságáért felelős szerv köteles kezeléséről 
intézkedni. Az ilyen hulladékot elszállításáig úgy kell tárolni, hogy az a környezetet ne 
szennyezze, a forgalmat ne akadályozza és a városképet ne rontsa. 
 
(3) Közterületen építési, bontási és egyéb anyagot csak közterület használati 
engedély alapján, az abban előírt ideig és módon szabad tárolni. 
 
(4) Építési, bontási, tatarozási munkákat úgy kell végezni, építési, bontási anyagot, 
valamint a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy az a környezetet ne szennyezze. 
 
(5) A  belvárosban és a főútvonalak mellett  építési és bontási anyagot csak 
konténerben lehet tárolni. 

(6) A feltöltésre alkalmas építési törmeléket, földet, salakot, stb. kizárólag az erre a 
célra  kijelölt hulladékártalmatlanító helyen lehet elhelyezni. 

 

21.§. A köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tisztántartási 
kötelezettségek elmulasztása esetén, a kötelezettségeket a Polgármesteri Hivatal a 
tisztántartásra kötelezett –teljesítésre, illetőleg a nem teljesítés következményeire 
történő felhívást követően – költségére elvégeztetheti. 

  
22.§. Tilos a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket megrongálni, azokba 
nem odavaló tárgyakat elhelyezni.  
 
 
23.§. (1) Nyilvános illemhelyek üzemeltetőjére az e rendelet 6. § (1)-(5) 
bekezdésében foglalt tisztántartási kötelezettségek vonatkoznak. 
 
(2) Vásárok, sport- és egyéb rendezvények idején a rendezvény szervezője köteles 
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, 
üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület 
tisztántartásáról. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén a szervezők kötelesek a várhatóan keletkező 
hulladék befogadására alkalmas, megfelelő mennyiségű hulladékgyűjtő edényzet 
elhelyezéséről és a hulladékgyűjtők ürítéséről gondoskodni. 
 
(4) A (2) bekezdésben foglalt rendezvény szervezőjének tisztántartási kötelezettsége 
kiterjed a rendezvény következtében elszennyezett terület teljes egészére. 
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24.§. (1) Közterületen és közkifolyókról tilos a folyóvízzel, vegyszerrel történő 
autómosás, vagy mosatás, trágyalé, fáradt olaj, valamint általában vegyszerek 
közterületre, közcsatornába,  élővízfolyásba engedése.  
 
(2) Eldugulást, rongálást, vagy környezetszennyeződést okozó anyagot ( törmeléket, 
iszapot, hulladékot, tűz vagy robbanásveszélyes anyagot) közcsatorna víznyelő 
aknájába szórni, önteni vagy bevezetni tilos. 
 
25.§. (1) Tilos a közterület szennyezése emberi, illetve állati eredetű ürülékkel. 
 
(2)  Tilos közterületen emberi és/vagy állati eredetű trágyát tárolni, kezelni. 
 
(3) Háziállatok által okozott szennyezés eltakarításáról közterületen az állattartó 
köteles gondoskodni. 
 
26.§ Köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 
 
A közterületek, továbbá az építési, felvonulási területek rendjét Miskolc Megyei Jogú 
Város Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központja jogosult és köteles 
folyamatosan figyelemmel kísérni, a szennyezővel és az engedélyben foglaltak 
megszegőivel szemben a jogszabályban meghatározott intézkedéseket megtenni. 
 
27.§ Szabálysértési rendelkezés 
 
 (1) Aki az e rendeletben meghatározott kötelezettségeket, tilalmakat megszegi, 
illetve nem tartja be az előírt magatartási szabályokat és cselekménye nem tartozik 
súlyosabb jogi megítélés alá, szabálysértést követ el. és a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével – az egyes szabálysértésekről szóló, 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 
7.§-ában meghatározott összegű pénzbírsággal sújtható. 
 
(2)  Aki jelen rendelet  6.§  (10) bek. kivételével, 7.§, 9.§ (1),(2),(3), 10.§, 11.§, 
13.§, 15.§, 17.§ (1), (2),(5), 18.§ (2),(3),(4), 19.§, 20.§, 23.§, 24.§, 25.§, 
rendelkezéseit megszegi, és cselekménye nem tartozik súlyosabb jogi megítélés alá, 
szabálysértést követ el, és 30.000,- forintig  terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
(3) Köztisztasági szabálysértés elkövetése esetén helyszíni bírság alkalmazásának 
van helye, melynek összege háromezer forinttól húszezer forintig terjedhet. 
 
 
 
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos  eljárásról és használati 
díjakról szóló 35/1997. (VII. 1.) sz. rendelet egye s előírásai:  
 
1.§ (1)  E rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, 
az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként (pl. közút, járda, 
tér, közpark) nyilvántartott földrészletekre, továbbá azon területekre terjed ki, 
amelyeknek rendeltetése közcélú és bárki által igénybe vehető. 
 
(2)  A közterületek reklám célú használatát külön rendelet szabályozza. 
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2.§. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának feltételei, szabályai 
 
(1) Rendeltetéstől eltérő közterület-használatnak minősülnek a 6. és 8. §-ban 
meghatározott esetek. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához (a 
továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges a 6.§-ban részletezett 
esetekben. 
 
(2) A közterület-használatért a 2. sz. mellékletben foglalt díjat kell megfizetni, kivéve 
ha a rendelet mérséklésre, vagy a mentességre ad lehetőséget. 
 
(3) A közterület-használati engedélyt akkor is kérni kell, ha a tevékenység egyébként 
díjfizetési mentességet vagy kedvezményt élvez. 
 
(4) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, 
illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles 
megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. 
 
(5) A fizetendő közterület-használati díjat és fizetésének módját az engedélyben az 
engedélyező hatóságnak kell meghatározni. 
Egyszeri alkalmi engedély esetén a díjat egy összegben előre kell megfizetni. 
 
(6) A már befizetett - és esedékessé nem vált - közterület-használati díj csak 
előzetes kérelem alapján téríthető vissza, amennyiben a közterület használat 
megszűnése igazolt. 
 
(7) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe a közterület-használat 
engedélyezése és a megállapítható díjak szempontjából a rendelet 1. számú 
mellékletében foglalt I-IV. kategóriákba tartozik. 
 
(8) Amennyiben egy adott közterület használatára vonatkozóan egyidejűleg több 
kérelem is jelentkezik, az engedélyes kiválasztása licit útján történhet. Ez esetben a 
használati díj mértéke ennek eredménye szerint kerül megállapításra.  
 
(10) Az I-es övezetben, továbbá műemléki és egyéb szempontból védett területekre 
engedély csak: 

a) idegenforgalmi és kulturális szempontból jelentős tevékenységre, 
b) építési tevékenység végzéséhez, 
c) kivételes alkalommal maximum 20 napra olyan tevékenység 

gyakorlására, amely összefügg az alkalom jellegével (nemzeti ünnepek, 
szilveszter, nőnap stb.), egységenként max. 4 m2-re 

d) olyan építmények elhelyezéséhez, amelyekre a területre vonatkozó 
építési előírások alapján építési engedély megadásának feltételei is 
fennállnak 

 
adható. 
 
(11) Az üzlettel rendelkező vállalkozók - az I. díjövezet kivételével - portáljuk előtt az 
üzletkörükbe tartozó árufajták árusítására maximum 4 m2 területet vehetnek igénybe. 
Ezen engedélyesek az utcabútort közvetlenül az üzlet portáljához kapcsolódóan 
kötelesek elhelyezni. 
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(12) Közterületi zenés rendezvényeknél erősítő berendezés nem használtató, és a 
fellépő csoport nem lehet nagyobb öt főnél, kivéve az idegenforgalmi és kulturális 
szempontból jelentős eseményeket.  
Tilos az ilyen tevékenység 22.00-7.00 óra között. 
 
(13) Nem adható közterület-használati engedély: 
 

a)  a környezeti ártalmakkal járó tevékenység gyakorlására, 
b)  szeszes ital, kávé és dohányáru árusítására, továbbá erotikus és 

szexuális áruk bemutatására és értékesítésére, 
c)  gépjárműről történő árusításra az I. és II-es díjövezetben,  
d)  a büfékocsiból (lakókocsiból) történő árusításra az ünnepi, alkalmi 

rendezvények kivételével, 
 
(14) A közterület használattal összefüggésben a keletkező hulladékot és az 
alkalmazott utcabútort a tevékenység befejezésével a közterületről naponta el kell 
távolítani. 
 
(15) A területhasználat megszűnése vagy az engedély visszavonása esetén az 
engedélyes köteles az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. Ennek 
megtörténtét a Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ részére 
haladéktalanul írásban be kell jelentenie. 
 
(16) Az anyagok és szerkezetek tárolása csak a munka-, baleset- és 
egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet. 
A közterület-használat - az 5. §. /3/ bekezdésében említett esetben - csak az építési 
munka végzésének tartamára engedélyezhető. 
  
(17) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használat esetén: 
 

a) szükség szerint a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő 
kerítés létesítendő, 

b) ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogközlekedés a 
másik oldalon lévő járdára nem terelhető át az engedélyes köteles a 
gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt 
szükség szerint nappal is megvilágítani. 

 
5.§  Az engedély iránti kérelem  
 
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni 

kívánja. 
 
(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött 
épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési  
engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az építtetőnek kell kérnie. 
 
(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével 
kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az 
engedélyt az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell kérnie. 
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6.§   Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
 
a)  épület elhelyezésére, 
b)  a közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, 

pénztárfülke,   fedett várakozóhelyiség elhelyezésére 
c)  az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-

várakozóhelyek céljára, 
d) díszkút, vízmedence, szökőkút és köztárgyak (pad, figyelmeztető és 

tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezésére. 
e)  távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-

lottó láda elhelyezésére, 
f)   építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 
g)  alkalmi és mozgóárusításra, javító-, szolgáltató tevékenységre, 
h)  film és televíziófelvételre, 
i)   vendéglátóipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával 

göngyölegek elhelyezésére, áru be- és kirakodásra, 
j)   kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport- és kulturális rendezvények, továbbá 

mutatványos tevékenység céljára járműről végzett hangos reklámra. 
 
 
7.§ A közterület-használati díj mértéke és megállapításának módja 
 
(1) A terület nagyságának megállapítása során figyelembe kell venni a tevékenység 
folytatásához szükséges teljes területet. 
(2)  Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
 

a) a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi 
szolgálat létesítményei,  

b) a közműveknek (elektromos-, gáz-, távfűtő-, víz- és csatornázási 
művek), valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását 
szolgáló közérdekű létesítményei, 

c) az országos és a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó gazdasági 
társaságok e tevékenységéhez szükséges létesítményei, 

d) köztárgyak elhelyezése (pl. díszkutak, vízmedencék, szökőkutak)  
e)  a közvetlen életveszély elhárításának, 
f)  a kifejezetten közérdekű, sport, kulturális vagy jótékony, 
g) közterületi zenés rendezvények (a 2.§. (12) bekezdésben 

meghatározott esetekben) 
céljára igénybe vett területek után. 

 
 
(3) Nem terjed ki a (2) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú 
közlekedési vállalatok (vállalkozások) közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett 
várakozóhelyein lévő árusító és vendéglátóipari helyiségek (fülkék) által elfoglalt 
területekre. 
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8.§  Nem kell közterület-használati engedély: 
 
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút 

(járda) területének elfoglalásához,  
b)  az út tartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló 

berendezések elhelyezéséhez, 
c)  a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési 

kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,  
d) az önkormányzati és országgyűlési képviselői választások jelöltjeinek a 

kampány időszaka alatti hirdetéseire. 
e) Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények által 

engedélyezhető közterületbe     nyúló épületrészek, épülettartozékok (elöl 
lépcső, lejárat, korlát, stb.) létesítéséhez. 

 
13.§ Az engedély érvénye és alkalmazása 
 
(1) Az engedély:  

                      a) meghatározott idő elteltéig, 
                      b) a megállapított feltételek bekövetkeztéig, 
                      c) visszavonásig 

érvényes jelleggel adható. 
 
(2) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. 
 
(3) Ha az engedélyes a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 
szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak 
bejelenteni. 
 
(4) A közterület-használati engedélyt, valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítését 
igazoló iratot engedélyes a közterület használatakor köteles magánál tartani és a 
tevékenység ideje alatt cégtáblát kihelyezni. 
 
(5) A közterület-használati engedély nem ruházható át. 
 
14.§.(1) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az 
engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az 
esedékesség időpontjáig nem tesz eleget. 
 
(2) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a 
használó az engedélyező hatóság vagy ellenőrzésre jogosult felhívására köteles a 
használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát a saját költségén 
helyreállítani.  
Amennyiben ezen kötelezettségének a megadott határidőre nem tesz eleget, az 
ellenőrzésre jogosult szerv azt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezheti.  
 
(3) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az 
engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés 
jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő használat 
tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére kell 
kötelezni.  
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(4) Amennyiben az előírások be nem tartása miatt a közterülethasználati engedélyt a 
hivatal visszavonja, úgy a korábbi használó a város közigazgatási területén belül a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 évig nem kaphat közterülethasználati 
engedélyt. 
 
15.§ Hatósági ellenőrzés 
 
(1) A Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Közterület-felügyeleti 
és Rendészeti Központja  köteles a közterület-használatokat folyamatosan ellenőrizni 
és az engedély nélküli használat esetén minden esetben haladéktalanul 
szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, illetve a 14. §. (2) bekezdésben foglaltak 
szerinti intézkedést megtenni. 
 
(2) A közterület-használat megszűnését követő 3 napon belül a Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központja 

ellenőrzi az eredeti állapot helyreállítását, s a megállapításától függően az 
esetlegesen szükséges intézkedéseket megteszi. 
 
16.§ (1) Aki e rendelet 2.§ (11), (12), (14), (15), (16), (17) bekezdéseibe, 6.§-ába, 
vagy 13.§ (4) bekezdésébe foglalt előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és 
3.000 forinttól 20.000 forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 30.000 forintig terjedő 
szabálysértési bírsággal sújtható. 
 
(3) A terep megbontása, vagy a környezet, műtárgy megváltoztatása esetén a 2.§ 
(15) bekezdésben foglalt kötelezettség végrehajtásának biztosítása céljából az 
engedélyesnek a helyreállítást fedező összeget (óvadékot) a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályán letétbe kell helyeznie a közterület-foglalás 
megkezdésére meghatározott időpontig. 
 
Az óvadék be nem fizetése az engedély visszavonását vonja maga után. 
 
Az óvadék mértékét az eljárás során a várható költségek figyelembevételével 
egyedileg kell megállapítani, de az nem lehet kevesebb 10.000,- Ft-nál. 
 
A közterület-használat megszűnése esetén, amennyiben engedélyes a 2.§. /15/ 
bekezdésében foglalt kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, a befizetett óvadék 
részére a bejelentéstől számított 3 napon belül visszatérítendő. 
 
(4) A közterület-használati díj Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg, 
s az a költségvetési elszámolási számla javára kerül befizetésre.  
Az engedélyes a részére megállapított közterület-használati díjat a közterület-
foglalás megkezdésére meghatározott időpontig köteles befizetni. 
A napi és az éves díjak egyösszegben, a havi díjak továbbiakban minden hónap 5. 
napjáig  teljesítendők. 
A díj előírt határidőre történő be nem fizetése esetén a rendelet 14.§. /1/ bekezdése 
szerint kell eljárni. 
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(6) A 67%-os rokkantsági fokot elért vagy azt meghaladóan rokkant személyek a 
város valamennyi területén a használati díjból 50%-os kedvezményre jogosultak, 
amennyiben a tevékenységüket saját maguk végzik. 
 
(7) Az állandó miskolci lakhellyel rendelkező magánszemélyek, Miskolc Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén lévő saját tulajdonú, vagy bérelt ingatlanukon előállított 
zöldség, gyümölcs és virág árusítása esetén maximum 2 m2 területnagyságig a 
használati díjból 75 %-os kedvezményre jogosultak. 
 
 
 
Az állattartás helyi szabályairól szóló 19/2001. (V .7.) sz. rendelet egyes 
előírásai:  
 
 
1.§ (1) A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
folytatott állattartásra terjed ki. 
 
(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá a fegyveres erők, rendőrség, 
nemzetbiztonsági szolgálatok, büntetés-végrehajtási, vám- és pénzügyőri szervek, 
határőrség, cirkusz, állat-kiállítások, versenyek, közintézetek, vágóhidak, 
állatkereskedések, engedélyezett állattenyésztő- és állattartó telepek területén 
folytatott állattartás. 
 
(3) E rendelet alapján az önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a Közgyűlés a 
Polgármesterre ruházza át. 
 
2.§ (2) A rendelet értelmezésében: 
 

a./  nagy haszonállatnak tekintendő: a szarvasmarha, a ló, az öszvér, a 
szamár, 

b./  kis haszonállatnak tekintendő: sertés, juh, kecske, baromfi (tyúk, pulyka, 
gyöngytyúk, liba, kacsa) nyúl, húsgalamb, nutria, csincsilla, pézsma, 
nyérc, ezüst és kékróka, és a méh.” 

 
c./  egyéb állatok fogalomkörébe tartoznak: galamb (posta, sport, dísz), 

éneklő és díszmadarak, akváriumi állatok, macska, eb, kísérleti állatok, 
hörcsögfélék, vadon élő állatok, valamint Európában nem honos 
állatfajok  (egzotikus állatok). 

d./  veszélyes állatnak tekintendők mindazon állatfajok egyedei, amelyek 
genetikai, biológiai tulajdonságai (méret, testalkat, támadó természet, 
mérges csípés, marás, harapás lehetősége) révén az emberek életére, 
testi épségére veszélyt jelenthetnek.  

e./  az állattartási övezetek határait az egyes utcákhoz tartozó ingatlanok 
hátsó telekhatárai képezik. 
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Haszonállatok tartása 
 
3.§ (1) Haszonállattartás tekintetében a rendelet 2.sz. melléklete szerint Miskolc 
város négy övezetre van felosztva.  
 
(2) A I. sz. állattartási övezethez a 2/A mellékletben meghatározott területek 

tartoznak.   
 
(3) Az I.sz. övezetben nagy és kishaszonállat nem tartható.  
 
4.§ (1) A II.sz. állattartási övezethez tartoznak a 2/B.sz. mellékletben meghatározott 
utcahatáros területek. 
 
(2) A II. sz. állattartási övezetben – amennyiben a közegészségügyi, 
állategészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok, valamint a 
lakóterületi építési övezetekre érvényes, jóváhagyott településrendezési tervek 
betartása biztosított és az a szomszédjog sérelmével nem jár, az alábbi mennyiségű 
haszonállat tartható telkenként: 
  

a./  - 2 db hízósértés és 
       - 20 db vegyes baromfi és 
        - 5 db anyanyúl és annak egyszeri szaporulata 3 hónapos korig. 
 
          b./       azonos fajú állattartás esetén tartható állatlétszám: 
     
   - 4 db hízósertés 
        - vagy 40 db baromfi 
        - vagy 10 db anyanyúl és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig. 
 
                     c./      húsevő prémesállat /róka, prémgörény, stb./ csak külön hatósági 

engedély  alapján tartható, 
- vagy egyéb prémesállatból /nutria, csincsilla, stb./ 10 db anya és       
egyszeri szaporulata tartható. 

 
                     d./      biohumusz és trágyagiliszta termelés a r. 9.§ (3. c., d.) pontjainak 

betartása    mellett a telek legfeljebb egytized részén, a 
szomszédos telekhatártól 4 m-re, épülettől legalább 10 m 
távolságra folytatható. 

 
5.§ (1) A III.sz. állattartási övezethez tartozó utcahatáros területeken /2/C.sz. 
melléklet/ az alábbi haszonállatok tarthatóak: 
                     a./  

- 1 db szarvasmarha és 1 db növendéke 
- vagy 2 db ló 
- vagy 2 db kecske 
- vagy 1 db hízó és 1 anyakoca és egyszeri szaporulata 3 hónapos 

korig 
- 10 db anyanyúl és egyszeri szaporulat és 
- 20 db baromfi és 
- 20 db húsgalamb. 
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 b./  azonos fajú állattartás esetén tartható létszám: 
 

             -  vagy 2 db ló és egyszeri szaporulata 6 hónapos korig 
             -  vagy 2 db szarvasmarha és 1 db növendéke 
             -  vagy 2 db hízósertés és 1 db anyakoca egyszeri szaporulata 3   
                hónapos  korig 
             -  vagy 6 db kecske és egyszeri szaporulata 4 hónapos korig, 
             -  vagy 6 juh és egyszeri szaporulata 4 hónapos korig, 
             -  vagy 100 db vegyes baromfi 
             -  vagy 100 db húsgalamb 

 
c./  húsevő prémesállat (róka, prémgörény, stb.) csak külön hatósági 

engedély alapján tartható. 
 
Az engedély iránti kérelemhez be kell szerezni az építési és 
környezetvédelmi, a közegészségügyi, valamint az 
állategészségügyi hatóság írásbeli szakvéleményét. 

 
d./  biohumusz és trágyagiliszta termelés a r. 9.§ (3. c., d.) pontjainak 

betartása mellett a telek legfeljebb egytized részén, a szomszédos 
telekhatártól 4 m-re, épülettől legalább 10 m távolságra folytatható. 

 
6.§    A IV. sz. állattartási övezetbe tartoznak a 2/D mellékletben meghatározott 
területek. 
 
7.§    A IV. sz. állattartási övezetben: 
 
- az 1500 m²-nél nagyobb ingatlanokon jogszabályi előírásoknak megfelelően 

korlátozás nélkül tarthatók haszonállatok. 
- Az 1500 m²-nél kisebb ingatlanokon nagyhaszonállatok a III. sz. állattartási 

övezetben meghatározott mértékig tarthatók. 
 
 
8.§     Az állattartás korlátozása 
 
(1) Nem tartható haszonállat a közcélú vízvezetéki ivóvízellátásra szolgáló 
víznyerőhelyek, forrásoktól mért 150 méteren belül. Hidrogeológiai és ÁNTSZ 
szakvélemény alapján ennél nagyobb körzet is kijelölhető. 
 
 (2) Tilos haszonállatot tartani kórházak, egészségügyi, gyermek, köz- és oktatási 
intézmények udvarán. Kórházak és rendelőintézetek telekhatárától mért 50,0 m-es 
védőkörzetben haszonállat tartása tilos.  
 
(3) Kórházak, állatkórházak, állategészségügyi állomások és intézményeinek 
területén a jogszabályi előírások betartásával – a működéshez szükséges kísérleti 
célokra bármilyen fajtájú és mennyiségű állat tartható. 
Az állattartás a környezetében lakók jogait, nyugalmát és egészségét nem sértheti. 
 
(4) Lakóházakban és egyéb célú /nem állattartási/ létesítményekben /pl. pince, 
garázs, stb./ haszonállatot tartani tilos. 
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(5) A város belterületén (utcákon, tereken, parkokban, temetőkben, közutak és 
élővízfolyások, tavak mentén, sportpályákon stb./ legeltetni tilos. Ilyen célból 
haszonállatot udvarról szabadon engedni még felügyelet mellett sem szabad. 
 
(6) Tilos haszonállatot tartani szeméttelepeken. 
 
(7) Jogszabályi feltételek megléte esetén – olyan lakóépületekben, ill. azok udvarán, 
ahol három vagy több lakás van, haszonállat csak a lakók előzetes írásbeli 
egyetértése alapján tartható. 
 
(8) Bérháztömbök, zárt lakótelepek, élelmiszeripari üzemek, élelmiszeripari 
anyagtárolók, bevásárló központok, feldolgozó létesítmények 200 m-es körzetében – 
haszonállat nem tartható. 
 
 (9) Ahol a hatályos építésügyi szabályokban a haszonállattartás céljára szolgáló 
épületek, helyiségek, melléképületek, valamint trágyatároló elhelyezésére előírt 
védőtávolság az ingatlan méreténél és beépítettségénél fogva nem biztosítható, 
haszonállat tartása tilos. 
 
9.§    Haszonállatok elhelyezése 
 
(1) Állatot csak a mindenkor érvényes közegészségügyi, állategészségügyi, 
építésügyi, környezetvédelmi követelményeknek, továbbá az állat fajának, fajtájának 
élettani szükségleteinek megfelelő körülmények között, okszerűen, a jó gazda 
gondosságával szabad tartani. 
 

            (2) Amennyiben az állattartás a rendelet szerint megengedett, az elhelyezésére 
szolgáló épület (istálló, ól, ketrec stb.) a mindenkor hatályos építésügyi és más 
szakhatósági előírások szerint építhető, használható. 

A már meglévő, állattartás céljára használt épületek előírás szerinti elhelyezésének, 
használatának ellenőrzése fenti szakhatóságok közreműködésével történik. 

Más előírás hiányában nagyhaszonállat és sertés esetében a trágyalét zárt, fedett, 
szivárgásmentes, fertőtleníthető, a maximális állatlétszámhoz igazodó űrtartalmú 
trágyagyűjtőbe kell vezetni, melynek folyamatos elszállításáról igazolható módon 
gondoskodni kell. 
 
(3) Az állatok tartására szolgáló istálló, ól, ketrec, kifutó, karám, és az ehhez tartozó 
trágya és trágyalégödör elhelyezésére, karbantartására, tisztántartására, valamint a 
trágya gyűjtésére, a moslék tárolására az építésügyi, közegészségügyi, 
állategészségügyi, környezetvédelmi és állatvédelmi jogszabályok az irányadók. 
 

a./ Haszonállat csak jól tisztítható, hézagmentes, szilárd padozatú 
létesítményekben tartható, melyben a megfelelő csúszásmentesség, 
szellőztetés, világítás biztosított. 

 Az épületben elhelyezett technológiai berendezések könnyen 
kezelhetők, takaríthatók és fertőtleníthetők legyenek, az állatok testi 
épségét nem veszélyeztethetik és nem lehetnek balesetveszélyesek. 
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 Az építmény alkalmas legyen a tartástechnológia, valamint az állatok 
fajának, fajtájának megfelelő mozgásigény kielégítésére, védje meg az 
állatokat az időjárás káros hatásaitól. 

 
b./ Az állatok tartására szolgáló létesítmények és környezetének 

tisztaságát, szükség szerinti fertőtlenítését, a kártékony állatok és 
rovarok rendszeres irtását az állattartó köteles biztosítani. 

 
c./ A trágya és trágyalé gyűjtésére, átmeneti tárolására szolgáló 

létesítmény az előzőekben említett előírások betartásával fedett, 
szivárgásmentes, tisztítható, fertőtleníthető trágyagyűjtő lehet. 

 
d./ Tilos tárgyát tárolni, ahol az állattartás egyébként is tiltott. 
 
e./ Trágyát csak mezőgazdasági művelésű területen lehet felhasználni. 
  Belterületi ingatlanon folyékony vagy szerves trágyát csak azonnali 

talajba forgatással lehet felhasználni. 
 

            (4)  Az állattartási tilalom alá eső területeken közvetlen fogyasztásra szánt baromfi 
zárt helyen, legfeljebb 2 napig tartható. 
 
(5) Húsgalambtartás csak zárt rendszerben folytatható, olyan helyen, ahol a ketrec 
megfelelően elhelyezhető a szomszédjog sérelme nélkül és a környezetet nem 
szennyezi. 
 

            10.§ A méhészkedés folytatása tekintetében a mindenkor hatályos magasabb rendű 
jogszabályok (jelenleg a 15/1969.(XI.6.)MÉM. sz. rendelet) előírásait kell alkalmazni. 
 
 
11.§ (1) Haszonállat tartásához – az egyéb feltételek megléte mellett – az ingatlan 
tulajdonosának, illetőleg kezelőjének hozzájárulása is szükséges. 
 
 (2) Azon területeken, ahol az állattartás egyébként tiltott, vagy korlátozott, de a 
beépítés még nem kezdődött meg, annak időpontjáig,- valamint a  II-III-as állattartási 
övezetben az övezeti besorolástól eltérő haszonállattartás egyedi kérelem alapján 
engedélyezhető. 
 
 (3)A (2) bekezdésben foglalt eljárásnál a kérelemhez be kell szerezni az építési, 
környezetvédelmi, a közegészségügyi, valamint az állategészségügyi hatóság 
írásbeli szakvéleményét. Az elbírálás során figyelembe kell venni az állattartás 
esetleges élethivatásszerűségét. 
 
 
12.§  Egyéb állatok tartása 
 
 (1) Az I.sz. állattartási övezetben tartható: 
 
      - éneklő és díszmadár, 
      - macska, 
      - eb a IV. fejezetben szabályozottak szerint. 
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Éneklő és díszmadarat az általános közegészségügyi és állategészségügyi 
követelmények betartása mellett, úgy szabad tartani, hogy a madarak hangadásukkal 
a szomszédok nyugalmát ne zavarják. 
Macska családonként, illetőleg lakásonként 2 db tartható. 
 
Egyesületi tagsági jogviszonnyal rendelkező posta,- és díszgalamb tartók részére 
max. 50 db. galamb tartása – az állattartási övezeti besorolástól eltérően – egyedi 
kérelem alapján - engedélyezhető. A kérelemhez mellékelni kell a tagsági jogviszony 
igazolását és be kell szerezni az építési és környezetvédelmi, a közegészségügyi, 
valamint az állategészségügyi hatóság írásbeli szakvéleményét. 
 
 (2) A II.sz. állattartási övezetben tartható: 
 

  - éneklő és díszmadár az (1) bekezdésben előírtak betartásával 
  - macska lakásonként 3 db 
  - eb a IV. fejezetben szabályozottak szerint 
  - galamb /sport, posta, dísz/ összesen 10 pár. 
 

  Ettől eltérő darabszámú galamb az (1) bekezdésben meghatározottak szerint – 
egyedi kérelem alapján – engedélyezhető. 

 
(3) A III.sz. állattartási övezetben tartható: 
 

- éneklő és díszmadár az (1) bekezdésben előírtak betartásával 
- macska lakásonként 3 db 
- eb a IV. fejezetben szabályozottak szerint 
- galamb /sport, posta, dísz/ korlátozás nélkül. 

 
(4)  A IV.sz. állattartási övezetben tartható: 
 

- éneklő és díszmadár korlátozás nélkül 
- macska lakásonként 3 db 
- eb a IV. fejezetben szabályozottak szerint 
- galamb /sport, posta, dísz/ korlátozás nélkül. 

 
(5) Közcélú vízvezetékes ivóvíz ellátására szolgáló víznyerőhelyek, források belső 50 
m-es védőkörzetében, valamennyi állattartási övezetben tilos az eb, macska és a 
galamb tartása. 
 
(6) Az (1)-(5) bekezdéshez nem tartozó egyéb állatok tartása a magasabb rendű 
jogszabályok által előírt feltételek megléte esetén is megtiltható, ha a tartás a 
környezet nyugalmát sérti, veszélyezteti. 
 
(7) Díszállatok akvarisztikai célból engedély nélkül tarthatók. 
 
(8) A városban a vadon élő galambok befogása hatósági engedély alapján 
lehetséges, felvásárolni csak ezen engedély birtokában lehet.  
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13.§   A haszonállattartás övezethatárai a jelenleg már beépített belterületi határokon 
túl a mindenkor érvényes rendezési terven (Általános Rendezési Terv, 
Településszerkezeti Terv) fejlesztésre kijelölt területek határáig vannak megállapítva. 
 

            A rendezési tervben szabályozott, fejlesztési célra még be nem épült területeken a 
fejlesztések megkezdéséig, kérelemre – egyedi elbírálással – a megállapítottnál 
eggyel magasabb számú állattartási övezetben meghatározott állatok is tarthatók. A 
fejlesztések megkezdése esetén a meghatározott állattartási övezeten belüli 
állatlétszám engedélyezett mértékre történő lecsökkentésére maximum 180 nap, a 
feltételeknek meg nem felelő állattartás felszámolására maximum 60 nap türelmi idő 
adható. 
 
 
Az ebek tartása 
 
15.§   Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a rendelet ezen 
fejezetében foglaltakat az övezethatárra tekintet nélkül kell alkalmazni. 
 
16.§    Az eb közterületen való sétáltatásakor az oltási bizonyítványt az ebet sétáltató 
személynek magánál kell tartania és azt szükség esetén (harapás, stb.) be kell 
mutatnia. 
 
17.§ (1) Az I-IV. sz.  állattartási övezetek lakótelepein, olyan lakóépületben, ahol két, 
vagy több lakás van - az eb korától függetlenül - lakásonként csak egy eb tartható, 
kivéve az egyes lakásonként kerítéssel elhatárolt telekrésszel, illetve ennek 
hiányában a szabályosan kialakított kennellel rendelkező, ebbe a kategóriába tartozó 
lakóépületeket. 
 
A lakóközösség ügyeinek intézésére feljogosított személy (testület), illetve a bérbe 
adó írásbeli beleegyezése esetén lakásonként további egy eb tartható. E 
kedvezményt csak a kifejezetten kis testű, nem támadó természetű, zajt nem okozó 
és természeténél fogva kisebb térigényű ebek kaphatnak. Amennyiben egy éven 
belül ismételt esetben megalapozott bejelentés érkezik az előbbi engedéllyel 
rendelkező ebtartó terhére, úgy el kell rendelni valamennyi eb tartásának 
megszüntetését. 
 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt épületekben nem tarthatók veszélyes vagy 
veszélyesnek minősített ebek. 
 
(3)  Veszélyes vagy veszélyesnek minősített eb nem szolgálhat vakvezető, vagy jelző 

célokat. 
 

            (4) Az (1-2) bekezdésekben foglalt tilalmakon túlmenően ingatlanonként legfeljebb 
két eb tartható a veszélyes és a veszélyesnek minősített ebek kivételével. 
 
(5) Az ebek szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig tartható az előzőekben 
engedélyezett létszám felett. 
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18.§ (1) Tilos ebet tartani kórházak, egészségügyi (kivéve állategészségügyi) 
intézmények, valamint közintézmények (iskola, óvoda stb.) épületében és udvarán, 
valamint ezek 50 m-es védőkörzetében, kivéve a vakvezető jelző és őrzési 
feladatokat  ellátó egyedeket.  
 
(2) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén teljes 
biztonsággal meg kell akadályozni annak kijutását a zárt területről. 
A telep, ingatlan, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló, megfelelő 
figyelmeztető táblát köteles az eb tulajdonosa szembetűnő módon elhelyezni.  
 
(3) Bekerítetlen ingatlanon tilos az ebet szabadon tartani. Az eb tulajdonosa köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét, illetve annak határait szabadon ne 
hagyhassa el. 
 
(4) Ebet többlakásos épület erkélyén, balkonján, világító udvarán, pincéjében tilos 
tartani, s ilyen épület udvarán, vagy közös használatú területén csak valamennyi lakó 
hozzájárulása esetén tartható. 
 
19.§    A tulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy: 
 
 - indokolatlanul ne zavarja a környezetben élők nyugalmát, életvitelét, 
 - ne sértse a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szomszédjogokat, 
 - ne veszélyeztesse a környezetét, 
 - ne sértse meg a mindenkor érvényes közegészségügyi, állategészségügyi és 
állatvédelmi szabályokat. 
 
 
20.§ (1) Közterületen, közös használatú udvaron, vagy más bárki által igénybe 
vehető egyéb területen az ebet pórázon kell vezetni. 
 
Ebet liftben más személlyel együtt csak a személy beleegyezésével lehet szállítani.  
Harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan, veszélyes, valamint a 3.sz. mellékletben 
felsorolt ebeket rövid pórázon, a marás lehetőségét kizáró zárt, acélkeretes 
szájkosárral és a kibújást megakadályozó szöges fojtó nyakörvvel kell ellátni. 
 
(2) Az ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol azt a tábla nem tiltja. 
Sétáltatás alkalmával - a pórázra, nyakörvre - rögzíteni kell a tárgyévi oltás 
alkalmával kapott, oltás tényét tartalmazó műanyaglapot. 
Veszélyes, vagy veszélyesnek minősített ebek nyakörvén „VESZÉLYES” feliratú, 
szabványos azonosító biléta használata kötelező! 
 
A 4. sz. mellékletben rögzített, az ebek futtatására kijelölt helyeket, ill. annak határait 
a Polgármesteri Hivatal „Ebfuttató terület” feliratú táblával köteles ellátni, valamint a 
kijelölt területek fertőtlenítéséről évente egy alkalommal – közérdekű közlemény 
megjelentetését követően – gondoskodni. 
 
(3) Futtatást csal 14 éven felüli személy láthat el, aki szükség esetén ebét köteles 
féken tartani /zabolázni/ és gondoskodni arról, hogy az eb a terület határait ne hagyja 
el. 
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A 3. sz. mellékletben felsorolt ebeket csak a 18. életévet betöltött személy, veszélyes 
ill. veszélyesnek minősített ebek esetén az eb tulajdonosa ill. az eb felügyeletét ellátó 
természetes személy kísérheti. 
 
21.§ Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét 
ürülékkel ne szennyezze. E területeken az eb ürülékének azonnali eltávolításáról az 
ebtulajdonos, illetőleg az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni. 
Ennek érdekében a sétáltatást végző személy köteles magánál tartani az eb okozta 
szennyeződés eltávolítására alkalmas eszközöket /kislapát, seprő, zacskó, 
szóróanyag stb./  
 
22.§ (1) Tilos ebet beengedni, illetőleg bevinni /eltekintve az 1.§. (2) bekezdésében 
szabályozott esetektől, illetőleg a vakvezető kutyától/: 
 

a./  a közösség részére nyitva álló helyiségekbe /ha ezt a  helyiség 
tulajdonosa, vagy az afelett rendelkező személy, szerv, üzemeltető, 
társasházi közösség, bérbeadó stb. a bejáratánál elhelyezett tilalmi 
táblával vagy felirattal jelzi/, strandra, élelmiszerárusító üzletbe, 
élelmiszer feldolgozó üzembe, élelmiszerraktárakba, valamint piac és 
vásárcsarnok területére. 

b./  oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, 
valamint kegyeleti helyre /kivéve, ha az intézmény vezetője ez alól 
felmentést ad/, 

c./  ügyfélforgalmat lebonyolító középületekbe,   
d./  diák- és munkásszállásokba, 
e./  játszótérre, 
f./  parkokba /zöldterületre/, ahol tábla tiltja, 
g./  Diósgyőri Várat övező parkba, Lillafüred és Tapolca parkjaiba. 

 
(2)  Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. 
 
23.§  Ebet tömegközlekedési járművön pórázzal és szájkosárral ellátva csak külön 
menetjeggyel vagy utazásra jogosító igazolvánnyal lehet szállítani kizárólag az utolsó 
ajtóhoz kapcsolódó térben, ahol 2 (kettő) ebnél több nem szállítható egyszerre. 
 
Öleb méretű eb a kocsi belsejében is szállítható kosárban vagy táskában. Az ebet 
szállító személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb az utasok nyugalmát ne 
zavarja. 
A jármű vezetője a szállítási szabályok megsértőit, illetve az utasok nyugalmát zavaró 
ebtulajdonost kötelezheti a jármű azonnali elhagyására. 
 
24.§ (1) E rendelet betartását a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központja köteles folyamatosan ellenőrizni, 
melynek során jogosult helyszíni bírságot kiszabni, vagy szabálysértési feljelentést 
tenni. 
 
(2) A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által befogott ebet - tartási költségek 
megtérítése mellett - a tulajdonos 14 napon belül kiválthatja.  
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(3) A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft által befogott ebeket - ha azok veszettség 
ellen oltatlanok - a tulajdonosnak visszaadni nem lehet, kártalanítás nélkül 
eltulajdonítandók, kivéve, ha a tulajdonos az őrzési időn belül gondoskodik az eb 
beoltásáról. 
Az őrzési időn belül értesíteni kell a helyi állatvédő szervezetet, illetve állatmenhelyet, 
hogy az állat elhelyezéséről, oltásáról gondoskodhasson. 
 
25.§ (1) A város területén ebtenyészetet, ebmegőrzőt, állatmenhelyet, illetve 
állatpanziót létesíteni a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott feltételek 
fennállása esetén is csak hatósági engedély alapján lehet.  
 
(2) Az ebtenyészetet, ebmegőrzőt az engedélyezési eljárásban részt vevő szervek 
jogosultak ellenőrizni. Az engedély kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonható, 
ha az engedélyes  a mindenkor hatályban lévő jogszabályi előírásokat, az 
engedélyben előírt kötelezettségeit megsérti és a jogsértő állapotot 30 napon belül -  
felhívás ellenére sem szünteti meg.  
 
 
27.§   Az állati hullák megsemmisítése 
 
(1) Az állati hullák megsemmisítésének rendjét a mindenkor hatályos 
Állategészségügyi Szabályzat tartalmazza. 
 

            (2) A 25.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint az elszállított állati hulla szállítási 
költségei az állat tulajdonosát terhelik, túlmenően a köztisztaság, illetve a 
közterületek rendjének megsértésével kapcsolatos előírások megszegésének 
szankcióin.  
 

            (3) Az eb és macska teteme a tulajdonos kertjében is elásható, a szomszédos 
ingatlan határától mért 5 m távolságra. 
Az állati hullát fertőtlenítőszerrel /mész, mésztej/ kell leönteni és legalább 1 m, eb 
esetében 1,5 m vastag földréteggel kell befedni. 
 
(4) A közterületen elhullott /elgázolt/ állatot az állategészségügyi telep köteles soron 
kívül elszállítani és az állati hulla helyét fertőtleníteni. 
 
 
28.§   Az állattartás megtiltása 
 
 (1)  Az állattartás megengedhetősége tekintetében önkormányzati hatósági eljárás 
keretében a polgármester jár el. 
 
 (2) A jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok 
megsértése esetén – a (3) bekezdés szerinti állatok kivételével – az állattartást 
korlátozhatja, megtilthatja. 
 
(3) Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetmészetvédelmi 
egyezmény hatálya alátartozó állat esetén a jegyző kezdeményezi a 
természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának korlátozását, illetve megtiltását. 
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  (4) Az állattartást meg kell tiltani, ha: 
 

a./  az állattartás jogszabályba ütközik vagy e rendeletben meghatározott 
feltételei nem biztosíthatók, 

b./  az állattartó – előzetes hatósági figyelmeztetés ellenére – az állattartás 
jogszabályban szabályozott feltételeit nem biztosítja, 

c./  az előírt feltételek megtartása mellett is az állattartás a környék lakóinak 
és intézményeinek nyugalmát zavarja. 

 
 (6) Az állattartó az állat fertőző megbetegedését, annak gyanúját vagy ilyen 
körülmények között történt elhullását köteles azonnal a területileg illetékes 
állatorvosnak bejelenteni és az utóbbi által előírt rendelkezést betartani. 
 
29.§   Szabálysértési rendelkezések 
 
(1)  Aki a rendelet 3.§ (3) bekezdésében, 4.§ (2) bek. a,b,c,d pontjaiban, 5.§ (1) 
bek. a,b,c,d pontjaiban, 8.§ (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9) bekezdéseiben, 9.§ 
(2) bekezdésében, (3) bek. a, b, c, d, e pontjaiban, (4) és (5) bekezdéseiben, 
12.§ (1), (2), (3), (4), (5), (8) bekezdéseiben,16. §-ában, 17.§ (1), (2), (3), (4), 
(5) bekezdéseiben, 18.§ (1), (2), (3), (4) bekezdéseiben, 20.§ (1), (2), (3) 
bekezdéseiben, 21.§-ában, 22.§ (1) bek. a-g pontjaiban, (2) bekezdésében, 
23.§-ában, 25.§ (1) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi - szabálysértést 
követ el és háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, míg 
szabálysértési eljárás lefolytatása esetén harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
 

            (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény vagy mulasztás 
kimeríti a szabálysértésről szóló 1999. évi LXIX. Tv-ben, a 218/1999.(XII.28.)Korm. 
sz. rendeletben, ill. más jogszabályokban meghatározott szabálysértési tényállását, 
úgy az ott meghatározott eljárás keretében kell eljárni. 
 
30.§  A bekóborló vadon élő állatok (róka, borz, nyest stb.) befogása a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. feladata. 
Ennek céljából kötelesek a város közigazgatási területét rendszeresen ellenőrizni. 
 
31.§   Az ebek futtatására kijelölt területeket a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
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2. sz. melléklet 
 
I. Állattartási övezet 
2/A. 
 
Ide tartoznak: 
 
٠ A rendezési tervekben beépítésre szánt belterületen 

- városkapuk és térsége (Csabai kapu, Zsolcai kapu, Szentpéteri kapu, Bükki 
Nemzeti Park keleti kapuja) 

- városközpontok (Belváros, Avas, Újdiósgyőr, Diósgyőr) 
- történelmi városrészek környezete (Belváros, Diósgyőri vár) 
- közintézmények és környezete (pl. kórházak, strandok, sportlétesítmények, 

oktatási intézmények stb.) 
- üdülőterületek teljes területe (Lillafüred, Tapolca) 
- kiemelt zöldterületek, parkok, temetők (pl. Népkert, Tapolca, Lillafüred stb.) 
- lakótelepek (Avas, Hejőcsaba, Csabai kapu, Diósgyőr, Majláth, Berekkert, 

Előhegy, Kenderföld, Bulgárföld, Komlóstető, Bodótető, Győri kapu, Belváros, 
Szentpéteri kapu) 

- intenzív beépítésű kertes lakóterületek  
- gyorsforgalmi és főforgalmi utak és csomópontjaik környezete  
- pályaudvarok és közvetlen környezete  
- iparterületek (Papírgyár, DAM, DIGÉP, HCM, Mésztelep stb.) 
- törmelék és szemétlerakó (Nádasrét) 
- pincés területek (Avas, Tetemvár, Kőporos)  
- élővízfolyások partszakaszainak 20 m-es védőidoma 
- tavak partszakaszainak 100 m-es védőidoma 

 
٠ A rendezési tervekben beépítésre nem szánt külterületen 

- pincés területek (Ág-hegy, Görömbölyi pincesor, Benedeki pincesor, Pecér 
völgy) 

- tavak partszakaszainak 100 m-es védőidoma 
- idegenforgalmi területek (Csanyik-völgy, Majális Park, Tapolcai autós kemping, 

Tapolcai elhagyott kőbánya, természetvédelmi területek)  
 
٠ Utcahatáros leírás: 
 
a./ Miskolctapolca teljes belterülete 
 
b./ A Bencések utcája É-i végébe csatlakozó Kiskőkötő dűlő út – Kiskőkötő dűlő 

területe - Gyermekváros – Egyetemváros – Csermőkei út – Ruzsinszőlő út – 
Hideg sor - Muszkásoldal dűlő – Vargaoldali út – Csermőkei út – Varga hegyi 
lakótelep É-i határa – Martinász u. – Csermőkei út – Batthyány sor – Gorkij 
telep – Puskin u. – Gorkij sor – Olvasztár u. – Töbrös u. – Ládi telepi u. – 
Szeder u. – Ládi telep – Mexikói telep – Nehézszerszám gépgyár (Ipari park 
területe) – Tatár árok – Muhi u. – Verseny u. – Tatárdomb telep – Zója telep – 
Mogyoró u. – Csavar u. – Mária u. – Heller Gy. u. – Rozgonyi u. – Tölrgy u. – 
Hegyes u. – Diósgyőri Strandfürdő területének D-i határa – Berekalja lakótelep 
– Erdő alja u. – Körmöczi u. – Békés u. – Juhász Gy. u. – Csanyik u. – Móra F. 
u. – Alsó Papírgyár és a BNP keleti kapuja közötti terület – Hegyalja u. – 
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Erdész u. – Előhegy u. – Béke u. – Diósgyőri lakótelep – Kiss tábornok u. – 
Kilián lakótelep É-D-i területe – LÁÉV kisvasút vonala – Előhegy u. – 
Szarkahegy u. – Görögszőlő u. – Andor u. – Nyírfa u. – Bodó sor -  
Bedegvölgy u. – Major u. – Napfürdő u. – Napfény u. – Közdomb u. – Margittai 
u. – Muskátli u. – Bábonyibérc lakótelep (Búzavirág u. – Pacsirta u. – Bruckner 
Gy. u. – Nimród u. – Feszty Á. u. – Szent L. u. – Mátyás király u. – Tinódi u. – 
Marjalaki Kiss Lajos u. – Szegfű u. – Nagy Péter – Szepesy P. u. – 
Bábonyibérc felsősor – Bábonyibérc alsó – Bábonyibérc újttelep sor) – 
Borostyán – Galagonyás u. – Tag u. – Pintes u. – Eszter u. – Bérc alja u. – 
Mecsek u. – Forrásvölgy u. – Börzsöny u. – Felmező u. – pilis u. – Csermely u. 
– Temető sor – Tetemvár felső sor – Tetemvár alsó sor – Tetemvári temetők – 
Tetemvár belterületi része – Szentpéteri kapui lakótelep Ny-i határvonala – 
Tesco Áruház Ny-i határa – OBI Áruház Ny-i határa – Városi temető Ny-i 
határa – BM intézmény É-i határa – BOSCH üzem É-i határa – Miskolc-Ózdi 
vasútvonal – Sportrepülőtér DK-i határa a Sajó folyó koronagátjáig (a 
Repülőtéri út É-i és D-i oldala) – Zsolcai kap – Zsolcai oldal Felsőzsolca 
közigazgatási határáig – Sajó folyó D-i koronagátja alatti belterületek és annak 
K-i határa – Miskolc-Sátoraljaújhely vasútvonal határa – Nagypásti dűlőút – 
Csokonai u. – MVSC sporttelep – Miskolc-Budapest vasútpálya – Cora Áruház 
D-i határvonala – Pesti u. – Görgős u. – Asztalos u. – Hejő patak D-i 
gátkoronája – Csemetekert u. – Szent Benedeki pincesor – Csabai utca által 
közbezárt terület  

 
c./ Csorba telepi bányatavak és védőidoma 

Csorba telep belterületi utcahatáros területe. 
 
d./ Papírgyár és környéke: 
 Rigó u. és Alsópapírgyár u. közötti területek  
 
e./ Bükki Nemzeti Park Keleti kapu területétől – Majális park – Csanyik-völgy – 

Alsó és Felsőhámor – Lillafüred belterülete – Hámori tó teljes partszakasza és 
védőidoma 

 
f./ Martin kertváros 

(2) Csokonai u. – Radnóti u. – Gvadányi u. – Stromfeld A. u. 
(3) Duna u. – Kőris u. – Mező u. – Bornemissza u.  
(4) Zsedényi u. – Pilinszky u. – Berzsenyi u. – Fövénysor u. – Sík u. – 

Csokonai utcák által közrezárt területek  
 
g./ Szirma-Berekkert lakótelep: 

Berekkert u. – Miskolci u. – Nagy László utcák által közrezárt terület 
 
h./ Görömböly Ginzery S. u. 
 
i./ Hodobay telep utcahatáros területe 

(Kassai, Kolozsvári, Pozsonyi, Temesvári, Gömöri, Latkóczi u.) 
 

j./ Besenyői – Vágóhíd u. – Vásártér u. – Zsigmondy V. u. – Pázsit u. – 
Vásárhelyi u. – Kruspér u. – József Attila u. É-i oldala által közrezárt terület 
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k./ József Attila u. D-i oldala – Szondy telep – Szinva u. – Szinva patak É-i 

mederoldala – Baross G. u. – József Attila u. által közrezárt terület 
 
l./ Vörösmarty M. u. – Soltész N. K. u. – Irisz u. – Nárcisz u. – Vasúti 

rendezőpályaudvar pályateste és védőidoma – Vörösmarty M. u. felüljáró által 
közrezárt terület 

 
m./ Május 1. telep (lakóhatáros terület) 
 
 
II. Állattartási övezet 
 
2/B   Ide tartoznak: 

A rendezési tervekben beépítésre szánt belterületen  
- laza beépítésű városias területek (Vasgyári kolónia, Békeszálló telep) 
- családi házas területek (Görögszőlő, Avasgyöngye Kertszövetkezet, Méhész u., 
Őzugró u.) 
- kertvárosias jellegű területek (Hejőcsaba, Görömböly, Szirma, Martin kertváros,  

Komlóstető, Pereces, Bükkszentlászló, Ómassa)  
 
A rendezési tervben beépítésre nem szánt külterületen 

- Ruzsinszőlői zártkertek 
- Lyukóbányai szolgálati lakások területei  

 
Utcahatáros leírás: 
 
a./ Zsarnai telep: 
 Besenyői u. – Gyimesi u. – Fecskeszög Ny-i határa – Tömösi utca által 

közbezárt terület   
b./ Martin kertváros teljes területe kivéve az I. övezetbe sorolt területek  

c./ Nagypásti dűlőút és a Martin kertváros közötti terület 

d./ Szirma teljes területe kivéve az I. övezetbe sorolt terület (I. övezet Berekkert) 

e./ Csabavezér utca – Cementgyár u. – Gátőr u. – Tallér u. – Csabavezér utcai 
vasúti felüljáró D-i oldala 

f./ MÁV terület – Csabavezér u. – Bárczay u. – Áchim A. u. – Szeretet u. – Hejő 
u. – Mésztelepi kolónia u. – Mésztelep u. által közbezárt terület kivéve a 
Mésztelepi temető területe 

g./ Csemetkert u. – Haladás u. – Vadrózsa u. – Boglárka u. – Beniczky L. u. – 
Asztalos u. – Farkas A. u. – Görgős u. – Pesti u. – Harsányi u. – 
Farkasverem dűlő É-i határa – Tárogató u.  Szőlő u. – Erzsébet királyné u. – 
Tégla u. – Szabó E. u. – Bacsinszky A. u. – Tücsök u. – Apátsági u. – Szabó 
K. u. – Temetőalja u. – Templomhegyi u. – Dr. Kalocsai K. u. – Benedekalja 
utcák által közbezárt terület 

h./ Csermőkei u. – Vargaoldali dűlőhát – Muszkás oldali dűlő u. – Hideg sor – 
Ruzsinszőlő dűlő út közötti terület 
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i./ Muszkás oldal – Magas hegy – Örömhegyi u. – Nagymély út – Nádastó u. – 
Sas u. – Komlóstetői u. – Olvasztár u. – Szántó K. J. u. – Komlóstetői 
kertváros Ny-i széle – Szeder u. – Ládi telep u. – Töbrös u. – Gorkij sor – 
Gorkij telep D-i széle – Batthyányi sor – Csermőkei u. – Vargahegyi ltp. É-i 
széle – Csermőkei út által közbezárt terület 

j./ Ballagi K. u. – Lónyai M. u. – Gózon L. u. – Ökrös u. – Kabar u. – Téglagyári 
u. – Glanzer M. u. – Alsószinva utcák közötti terület 

k./ Bükkszentlászló belterületei   

l./ Muhi u. – Verseny u. – Fenyves u. – Üllő u. – Csille u. – Tatárárok u. – Muhi 
u. által közrezárt terület. 

m./ Baráthegyalja u. – Holló u. – Jázmin u. – Erdész u. közötti terület  

n./ Erenyő u. – Pereces belterületei – Szarkahegy  

o./ Szarkahegy u. – Testvériség u. – Andrássy u. – Kárpáti u. között területek 

p./ Északi dombvidék: 

 Görögszőlő – Volán kertek – Avas gyöngye kertek – Görögszőlő u.  – 
Méhész u. által határolt terület  

q./ Szentpéteri kapu ltp. Ny-i széle – Akasztóbérc – Széphegy Veresbugyik oldal 
– Haraszt alja  

r./ Ómassa belterülete  

 
III. Állattartási övezet 
2/C   Ide tartoznak a Sportrepülőtér ÉK-i határvonala és a Zsigmondy V. utcai 
elágazást követő Szirmabesenyő közigazgatási határáig terjedő szakasza 
 
IV. Állattartási övezet 
 
2/D  Ide tartoznak a rendezési terv szerint beépítésre nem szánt külterületek 
(zártkertek, mezőgazdasági művelésű területek, tanyás területek, erdő művelésű 
területek stb.)   
 
Kivéve:  

      - az üzemi területeket (pl. Nagykőmázsai kőbánya, Csoznyatetői 
agyagbánya,   Mexikóvölgyi kőbánya, Lyukóbánya bányaterület)  

         - valamint a 2/A és 2/B mellékletben megjelölt, rendezési tervben beépítésre 
nem szánt, külterületként megjelölt területek  
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3. sz. melléklet 

 
 
 
Csak 18. életévét betöltött személy által kísérhet ő ebek 
 
 
 
Abruzzói juhászeb Fila Brasileiro 
Afrikai oroszlánkutya Hovawart 
Agarak (kivéve olaszagár) Illyr farkaseb 
Aíredale terrier Ír farkaseb 
Akita Jagd terrier 
Amerikai staffordshire terrier Karéliai medvekutya 
Angol staffordshire bullterrier Kaukázusi juhászeb 
Angol bulldog Kelpie 
Angol mastiff Komondor 
Anatóliai juhászeb Kuvasz 
Argentin dog Nápolyi mastiff 
Bandog Német juhászeb 
Basenji Orosz juhászeb 
Beauce-i juhászeb Óriási és közép schnauzer 
Bernáthegyi Perro de Presa Canario 
Berni pásztorkutya Perro de Presa Mallorquin 
Bordeauxi dog Pireneusi hegyikutya 
Broholmer Pitt-bull terrier 
Bullmastiff Rottweiler 
Bull terrier Sarplaninac juhászeb 
Ca de Bestiar Shar-pei 
Cane Corso Szarvasagár (Deerhound) 
Cao de Fela de San Miquel Tátrai hegyikutya 
Dobermann Tibeti mastiff 
Dog Tosa 
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4. sz. melléklet 

 
 
EBFUTTATÁSRA KIJELÖLT TERÜLETEK  
 
 
1. A Lyukói út - Dália utcai zártkertek és az Annabánya-telep közötti gyepes 

meddőhányó természetes területe 
Térmértéke: 54.615 m2 
Hrsz: 77.130/7. 
Megjegyzés: külterület, terület-felhasználását az ÁRT nem gyakorolja. 

 
2.1. Mónus Illés utca övárokkal határolt utcasoros ingatlanjaival szemközti és a 

DSK salakos edzőpálya közötti, távvezeték alatti természetes terület. 
Térmértéke: 8000 m² 
Hrsz: 33.935 

 
2.2. A DFC Stadion D-i, a Sportliget a K-i és a 11. utca D-i, valamint a Diósgyőri 

Gépgyár kerítése közötti terület. 
Térmértéke: 20.000 m² 
Új hrsz: 21.684/4. 

 
3. A Szinva patak folyásirányának É-i (bal) partja a Vas utcától a Thököly utcáig. 

Térmértéke: 6500 m² 
Hrsz:  22.181/2, 

           22.193/4/6, 
           22.082/3, 22.209/2 

Megjegyzés: Az ÁRT erdőterületként szabályozza. 
 
4.1. Majlát: 

Rigó u. aszfalt út és az 1-36. számig terjedő lakóingatlanokkal szembeni 
Szinva patak mederoldala közötti földsáv 
Térmértéke: 1500 m² 
Új hrsz: 31.347 
(A módosítást a rendezetlen ingatlan állapotok tették indokolttá.) 

 
4.2. Árpád úti lakótelep: 

- Az Erdész u. – Jázmin u. – Előhegy utca és a mesterséges földsáv 
(szánkópálya) által határolt terület az É-i tehermentesítő út 
megépítéséig. 
Hrsz: 30.847/4 
Térmérték: 3000 m² 
(A módosítást a 30519/2 hrsz.-ú ebfuttató területből garázsépítések 
miatt kivont terület csökkenése tette indokolttá.) A 30.618 hrsz-ú (3656 
m2 térmértékű) és a 30.519/2. hrsz-ú (3400 m2 térmértékű) a Törökverő 
és Előhegy utcák által határolt, valamint a Kuruc utca és az ún. 
„Hőközpont” közötti terület. 

 
 
 



 55 

 
5. Dóczy J. u. Bodótetői társasházakat követő É-i és D-i irányú bitumenes 

útszakasz által határolt füves, lankás terület. 
Térmértéke: 10.000 m² 
Hrsz: 20.027/19/20/21/22 
Megjegyzés: az ÁRT lakóterületként szabályozza. 

 
6. Az É-i tehermentesítő - Shell benzinkutat követő ÉNY-i szakaszának jobb 

oldala és a természetes partsáv közötti füves terület a Király pince 
gépkocsifeljárójáig. 
Térmértéke: 4000 m² 
Hrsz:20.036/10 
Megjegyzés: az ÁRT intézmény és erdőterületként szabályozza. 

 
7.  A Medinkás dűlő leendő Arborétum kerítésszakasza - Ruzsinszőlő dűlő - Adler 

K. u. és a Hajós A. utcától Ny-ra eső összefüggő terület természetes vonulata. 
Térmértéke: 30.000 m²-ről 8000 m²-re módosul. 
Megjegyzés: az ÁRT közparkként szabályozza. 

 
8.1. Szentpéteri kapui lakótelep kelet: 

A 3088/1 és a 8087/1 hrsz.-ú területek építési területté nyilvánítása miatt 
módosul. 
4425/472 hrsz. 
a KRESZ park és a vasúti pályatest védőidoma közötti terület. 

 
8.2. Szentpéteri kapui lakótelep Ny: 

 
a./ A Miskolci Honvéd SE sípálya kerítésének D-i oldala és a Széphegy 

dűlőút közötti földsáv természetes vonulata. 
Térmértéke: 3492 m² 
Hrsz: 3072/13 

 
b./ A Miskolci Honvéd SE sípálya kerítése É-i oldala, a Széphegy dűlőút, 

valamint a Honvéd Sporttelep Ny-i kerítése közötti terület. 
Térmértéke: 6518 m² 
Hrsz: 3071 
Megjegyzés: az (a) és (b) pontok által határolt területet az ÁRT 
zöldterületként szabályozza. 

 
9. Miskolc-Tapolca: 

A Hejő-patak földúttal határos, folyásirány szerinti bal partja, a Gyermekvárosi 
Szent Benedek dűlő bekötőúttal a Tapolcai Kemping kerítéséig. /A ebfuttató 
területet murvázott földút választja el a pihenés céljára létesült Hejő ligettől./ 
Térmértéke: 10.000 m² 
Megjegyzés: az ÁRT zöldterületként szabályozza. 

 
10. Belváros-I: 

A Király u. – Vörösmarty u. – Bihari utcák által határolt terület. 
Hrsz: 6571/107 
Térmérték: 4500 m² 
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11. Belváros-II: 

Fonoda u. - a Miskolci Vízművek Rt. kertészeti telephelye a Szinva patak 
folyásirány szerinti bal partja, valamint a Sajó folyó közötti földsáv. 
Térmértéke: 5000 m² 
Hrsz: 4768/3 
Megjegyzés: az ÁRT intézményterületként szabályozza. 

                     
12. Hejőcsaba- Görömböly: 

Hejőpatak melletti zöldövezet 
Hrsz:  42166 
Térmérték: 3000 m² 
Megjegyzés: Görömböly RRT-je zöldterületként szabályozza. 

 
13. Szirma:  

Hrsz: 49679 
Térmértéke: 4000 m² 
Megjegyzés: a 70/1994.(XII.8.) önkormányzati rendelet sportterületként 
szabályozza. 

 
14. Martin-kertváros:  

Hrsz:   0163/68 
            0163/70 

Térmértéke: 3000 m² 
Megjegyzés: a 70/1994.(XII.8.) önkormányzati rendelet védőerdőként 
szabályozza.  

 
15. Berekalja:  

A Honfoglalás park kialakítása miatt módosul. 
Új hrsz: 32.674/165 
Térmértéke: 3000 m² 

 
16. Komlóstető:  

A Szeder u. É-i oldalától az erdőig tartó terület – a bitumenes, kerítéssel 
lehatárolt – kosárlabdapálya kivételével 
Hrsz:  23835/31. 
Megjegyzés: az 59/1995.(X.30.) önkormányzati rendelet garázsterületként 
szabályozza. 

 
 
 
Az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályok ról szóló 20/1998. (VI.1.) 
sz. rendelet egyes el őírásai:   
 
1.§ A rendelet célja, hogy a város területén az allergiakeltő növények elterjedésének 
megakadályozását - ezáltal az allergiás megbetegedések kiváltó okainak 
csökkentését - biztosító helyi szabályokat megállapítsa. 
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2.§ A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. 
A rendelet személyi hatálya valamennyi természetes és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed. 
 
3.§   Az allergiakeltő növények elleni védekezés szabályai 

 
(1) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, 
valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a tulajdonukban 
(kezelésükben, használatukban), a bérlők a bérleményükben lévő ingatlanokat 
kötelesek úgy gondozni, hogy azok a gyomtól, különösen az allergiakeltő 
növényektől mentesek legyenek. 
 
(2) Új növényzet és fatelepítéseknél kerülni kell a környezetét szennyező, illetve 
allergiakeltő pollenű, termésű fajok alkalmazását, ültetését. 
 
(3) A fokozottan allergiakeltő növények (parlagfű, ürömfű, stb.) elterjedését az 
ingatlanok folyamatos gondozásával, illetve ezen növények irtásával kell 
megakadályozni. 
 
(4) A gyomirtásról - virágzás előtt - az időjárástól függő gyakorisággal - mechanikus, 
illetve vegyszeres úton - kell gondoskodni. 
 
(5) A vegyszeres gyomirtás vonatkozásában - az alkalmazandó technológia, illetve 
anyagok tekintetében - a B.A.Z. megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi 
Állomás szakvéleménye az irányadó. 
 
5.§  A rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzéséről Miskolc Megyei Jogú Város 
jegyzője gondoskodik. 
 
6.§   Szabálysértések 

 
(1) A rendelet 3.§. (1), (3), (4) bekezdésében foglalt előírások megszegői 
szabálysértést követnek el és 30.000,-Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal 
sújthatók. 
 
(2) Azokon a területeken, ahol az allergiakeltő növények irtási kötelezettségének 
nem tesznek eleget, a terület tulajdonosa (kezelője, bérlője) költségére az azoktól 
történő mentesítés hatósági úton is elvégeztethető - a vonatkozó közigazgatási 
hatósági eljárási szabályok figyelembevételével. 
 
 
7.§ Értelmező rendelkezések 

 
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából: 
 

 allergiakeltő növények: azon növények, melyek pollenje allergiás 
betegségeket válthat ki; 

 pollenallergia: az ilyen növények pollenje által kiváltott allergiás 
megbetegedés. 
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(2) A legfontosabb allergiakeltő növények felsorolását - jellemző pollenszórási 
időszakukkal együtt -a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

1. sz. melléklet 
 
 

ALLERGIAKELTÕ   NÖVÉNYFAJOK 
 
 
 
 

FAJ (latin-magyar név) ALLERGENITÁS SZEZONALITÁS (hó) 
Ambrosia - Parlagfû igen nagy VIII-X. 
Artemisia - Üröm igen nagy VII-VIII - (IX). 
Chenopodiaceae - Libatopfa nagy VII-IX. 
Plantago - Útifû nagy  IV-IX. 
Poaceae - Pázsitfû félék igen nagy (IV.) - (IX.) 
Rumex  - Lórom nagy V-VIII. 
 
 
 
 
A  leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról s zóló 
16/2005. (IV.20.) sz. rendelet egyes el őírásai:  
 
1. § A rendelet célja és hatálya  
 
A rendelet célja a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és 
javítása, a légszennyezettségi határérték túllépések megakadályozása, az emberi 
egészség védelme és a levegõ jó állapotának megõrzése a helyi levegõvédelmi 
követelmények szabályozásával. 
 
2. § A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a jogi 
személyekre, a jogi személyiség nélküli szervezetekre és a magánszemélyekre 
terjed ki. 
 

6.§  A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 
 
(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban és más létesítményekben csak 
megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre 
engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. 
 
(2) A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, 
festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladékot, olajos fűrészport stb. égetni tilos. 
 
(3) A jegyzői hatáskörbe tartozó háztartási és az 500 kW névleges bemenő 
hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, - kizárólag füstgázt kibocsátó- 
berendezések üzemeltetése során csak az arra a berendezésre engedélyezett 
tüzelőanyagot szabad elégetni. 
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(4) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, 
műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási 
tüzelőberendezésben történő égetése tilos. 
 
(5) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem 
minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön 
engedély nélkül végezhető. 
 
 
8.§  A levegõ minőségének védelmével kapcsolatos eljárási szabályok 
 
(1)  A levegővédelmi követelmények betartásának ellenőrzése céljából az 50-500 
kWth névleges bemenő hőteljesítményű tüzelő - és egyéb, kizárólag füstgázt 
kibocsátó berendezés (továbbiakban: tüzelőberendezés) létesítését és meglévő 
tüzelőberendezés átalakítását, tüzelőanyagának megváltoztatását a 
tüzelőberendezés létesítője a jegyzőnek – mint elsőfokú környezetvédelmi 
hatóságnak – köteles bejelenteni. A bejelentési kötelezettség szempontjából az 
azonos helyrajzi számú ingatlanon található tüzelő berendezések névleges bemenő 
teljesítményének összegét kell figyelembe venni.  
 
(2) 500 kWth-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés 
esetén a Kormányrendelet idevonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. 
 
10.§ A jegyző – mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság – a háztartási 
berendezések forrásaival, valamint a 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményt 
meg nem haladó tüzelőberendezések forrásaival kapcsolatos levegőtisztaság-
védelmi ügyekben eljárva: 
 
a.) ellenőrzi a megállapított levegővédelmi követelmények betartását;  
b.) hatáskörén belül a levegőtisztaság-védelmi előírások megszegőivel szemben a 

Kormányrendelet 8. sz. melléklete szerinti bírságot szab ki és hatósági 
intézkedést kezdeményez;  

c.) hatósági intézkedést kezdeményez a levegőtisztaság-védelem érdekében más 
hatóságoknál és egyéb szerveknél. 

 
 
Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése 
 
12. §  A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell. 
 
13. § (1) A város azon – hulladékkezelési közszolgáltatásba bekapcsolt - területein, 
ahol a 12.§ szerinti hasznosítás (komposztálás) nem oldható meg és az égetése is 
tilos, az avart és kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyezni. 
 
(2) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásba (továbbiakban: 
közszolgáltatás) be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről vagy 
hasznosításáról az ingatlantulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.  
Ezeken a területeken a kerti hulladék égetése – a 14.-17.§-okban foglaltak 
betartásával – megengedett. 
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14. § (1) A közszolgáltatásba bekapcsolt területeken a kerti hulladék égetése április 
és november hónapban – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - 
megengedett. 
 
(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvében 
meghatározott munkaszüneti napokon a város teljes közigazgatási területén. 
 
(3) A város közterületein (utak, terek, parkok, lakótelepi zöldterületek, stb.) egész 
évben tilos az avar és kerti hulladék égetése. Ezekben az övezetekben az avart és 
kerti hulladékot a kommunális hulladékgyűjtő edényekben kell elhelyezni 
 
15.§   (1) Az égetést a reggeli és esti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti 
változásai) miatt 10,00 - 16,00 óra közötti időszakban lehet végezni, szélcsendes 
időben.  
 
(2)  Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az 
égetés és annak hőátadása a személyi biztonságot és az emberi egészséget nem 
veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 
 
(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles 
gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az 
eloltható. 
 
(4) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni. 
 
16. §  Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, 
műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.)  
A tűz élesztésére, szítására kőolajszármazékot (benzin, gázolaj, petróleum, stb.), 
vagy egyéb vegyszert használni tilos. 

 
17. § (1) A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad 
felmentést. 
 
(2) Az országosan elrendelt – erdőterületekre és azok 200 m-es környezetére 
vonatkozó – általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet ugyancsak nem ad 
felmentést. 

 

18.§  Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 
 
(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, 
nedvesített állapotban szabad szállítani, illetőleg tárolni. 
 
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, 
terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. 
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(3) Az építési és bontási munkálatokat végző szállító járművek okozta sárfelhordás 
folyamatos takarításáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell, a későbbi diffúz 
porterhelés kialakulásának megelőzése érdekében. 
 
(4)  Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tárolóban szabad szállítani, illetőleg 
tárolni. 
 
(5) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy 
a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek 
végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell 
biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák elvégzését előírhatja. 
 
 
19. §  (1)    A rendeletben foglalt előírások betartását a Jegyző a Polgármesteri 
Hivatal útján ellenőrzi. 
 
(2)  Az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely a levegõ védelmi követelményeket nem 
teljesíti, a Kormányrendelet 8. számú mellékletében meghatározott bírsággal 
sújtható. 
 

         (3)  Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal, vagy 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható az, aki a 
rendelet 6., 13-16, valamint 18. paragrafusaiban foglalt rendelkezéseket megszegi. 

 
(4)  A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 
 
 
 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hullad ékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII.12.) sz. ren delet  egyes el őírásai:  
 
1.§. (4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, 
birtokosa vagy használója ( a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán 
keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított 
és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról a rendeletben 
meghatározott módon köteles gondoskodni.  
Jelen rendelet hatálya az előző mondatnak magfelelően- e rendeletben 
meghatározottak szerint- kiterjed a gazdálkodó szervezetekre is.  
 
(5) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő 
módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 
 
5.§. (1) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd 
hulladékot a rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e 
tekintetben, hogy:  
 

a./ a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve 
tárolja,  
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      b./ az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az 

Önkormányzat által szervezet közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot 
a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a 
közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,  

 
      c./ a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, 

hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 
növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,  

 
d./ az ingatlanán keletkező hulladékmennyiségét alacsony szinten tartsa. 

 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak 15 napon belül adatlap kitöltésével 
bejelenteni - ha tulajdonosváltozás - vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik.  
 
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli e kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlanok 
tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 
 
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, 
de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett 
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd 
hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági 
tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni 
és arra a közszolgáltatást igénybe venni.  

 
(5) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az 
ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon 
hulladék nem keletkezik. 
 
(6) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a 
tulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal 
megelőzően írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak. 
 
(7) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a 
Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 
 
(8) Amennyiben a szünetelés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
kerül kihelyezésre, úgy – a tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Szolgáltató a 
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyisségének megfelelő- e rendelet 4. 
számú melléklete szerinti- díj felszámítása mellett.  
 
6.§. (1) Az ingatlan tulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást 
igénybe venni. 
 
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti 
jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a 
tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 
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(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost 
írásban köteles értesíteni ( 3.sz. melléklet szerint) vagy felhívás közzététele útján 
tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét ( gyakoriság, útvonal 
és időpont)- a keletkező hulladékmennyisségek figyelembevételével- a Szolgáltató 
köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat – változás esetén is – 
értesíteni. 
A hulladékszállítás rendjét a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatal 
hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége – a közszolgáltatóval egyeztetett módon- 
hagyja jóvá.  
 
(4) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az 
ingatlantulajdonos köteles a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének írásban haladéktalanul bejelenteni. A 
bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, 
amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá 
azokat az intézkedéséket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik. 

 
(6) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett 
gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató - az ingatlantulajdonos megkeresésével 
egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú 
edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési 
gyakoriságot, vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát. 
 
8.§. (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve 
elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, 
valamint - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát 
meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Szolgáltató által 
rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles 
igénybe venni. 
 
(3)  A hulladék ürítésének minimális gyakorisága külterületen és belterületen 
magánházaknál heti egy alkalom, társasházak, lakásszövetkezetek esetében heti 
két alkalom. 
 
 (4)  A gyűjtőedényzet űrtartalmának ingatlan típusonként az alábbi minimális 
mértéket kell elérnie: 

- tömblakás           :    90 liter/lakás/hét 
- garázs                 :    20 liter/garázs/hét 
- családi ill.sorház :  120 liter/lakás/hét, 

(60 liter/lakás/hét (kedvezményes, 1 
vagy 2 fő által lakott ingatlan esetén) 

 
(6)  Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő 
mennyiséget vagy adatot közöl - ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó 
személyek számára vonatkozó adatot is - és ennek folytán az átadásra kerülő 
hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, 
a Szolgáltató - az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg - jogosult a 
tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti 
gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre 
átadott gyűjtőedények számát. 
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(7) A szolgáltató jogosult a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására, 
amennyiben az adott területen alkalmazott technológia erre lehetőséget nyújt. 
A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a 
Szolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles. 
 
9.§. (1) Az ingatlan tulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül 
köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az 
Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a 
vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet. 
 
(2) Az ingatlan tulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása 
céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények 
ürítése a megjelölt szállítási napon 6.00 és 22.00 óra között történik 
 A gyűjtőedényt a szállítási napon, 06 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a 
tartósan engedélyezett elhelyezést.  
 
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének _ a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A 
hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és 
ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem 
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  
 
11.§. (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:  

 
a)      60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb   13 kg, 
b)    120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb   27 kg, 
c)    240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb   50 kg, 
d)    770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg, 
e)  1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb  250 kg lehet. 
 

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a 
Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 
Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni. 
 
 (3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 
állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 
begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, 
egészségét. 
 

12.§ (2)  Lakossági hulladékgyűjtő udvarokban is elhelyezhetőek a háztartásokból 
származó elkülönítetten gyűjtött hulladékok (pl. színes, vegyes és karton papír, fehér 
és színes üveg, italos fémdoboz, szárazelem) és a Szolgáltató, mint hulladékgyűjtő 
udvar kizárólagos üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók (pl. textil, 
műanyag, akkumulátor, bio hulladék), a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által 
közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel. 
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(4) Az ingatlantulajdonos  

 
a.) negyedévente max. 250 kg települési szilárd hulladékot  a Hejőpapi Regionális   

Hulladéklerakón és a Miskolc, József A. 65.sz. alatti úti átrakó állomáson 
b.)  a hulladékudvarokban ingyenesen az 5/2002. (X.29.) KvVM Korm. sz. rend. 

előírásai szerint helyezhet el, az adott telephelyre vonatkozó szabályok 
betartásával. 

      Az elhelyezés csak személyesen, lakcímigazolással történhet. 
 
(5) Valamennyi hulladékkezelő létesítményben, ártalmatlanító helyen, illetőleg 
hulladékudvarokban guberálni tilos. 
 
13.§. Lomtalanítás:  
 
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és 
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöld területeket és a növényzetet ne károsítsa, 
illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 
14.§ (17) A rendszeres települési szilárd hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló 
tartálytérfogaton túl alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására a 
Szolgáltatótól az általa erre a célra rendszeresített gyűjtőzsák vásárolható, melyet a 
gyűjtőtartály mellé kihelyezve a gyűjtési napon a közszolgáltató elszállít.  
A zsák csak alkalmi kiegészítésként használható, önmagában nem.  
A Szolgáltató nem köteles elszállítani a nem rendszeresített zsákban kihelyezett 
hulladékot. 
 
18.§ (4) A háztartásban keletkező települési szilárd hulladékot a hulladék 
termelője(birtokosa) külön engedély nélkül a (6) bekezdésben meghatározott 
feltételekkel maga is elszállíthatja. 
 
(6) A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben, vagy a kiporzást és 
kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket 
biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell 
végezni. 
A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék.  
Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a 
terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról a szállítást követően haladéktalanul köteles gondoskodni. 
 
20. § (1)A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék 
termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet 
köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. 
 

(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati 
hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére 
szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre.  
 
Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, 
a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. 
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(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a 
gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások 
megtartásával helyezhet ki: 

a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető 
ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az 
elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen; 

 
b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak 

a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak 
szerint kell eljárni; 

 
c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell 

szállítani. 
 
(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell 
tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett 
gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer 
azonosító számát. 

21.§ Szabálysértések 
 
 (1) Szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki  

a) a rendelet 12.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettséget 
megszegi, 

b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi 
igénybe, illetve nem e Rendelet előírásainak megfelelően veszi igénybe. 

c) az az ingatlantulajdonos, aki nem tesz eleget, ill. nem a megjelölt határidőn 
belül tesz eleget a Rendelet 5.§./2/ bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 
d) jelen rendelet 17. §-ban foglaltaknak nem tesz eleget, azaz egyrészt nem 
veszi igénybe a kötelező közszolgáltatást, másrészt e rendeletben foglalt 
tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja. 

e) kihelyezett gyűjtőedényből, valamint hulladékkezelő létesítményben, 
ártalmatlanító helyen, hulladékudvarban guberál. 
 

(5) A pénzbírságot, illetve a helyszíni bírságot szabálysértési hatóság, a rá vonatkozó 
külön jogszabályok alapján szabja ki. 

(6) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzése a jegyző, illetve közterületi ellenőrzése Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége, valamint a 
Szolgáltató feladata. 

(7) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek, a Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központja helyszíni bírságot is kiszabhat. 

 



 67 

22.§ Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási 
jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét 
megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy 
tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a Hgt-ben, 
illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, 
közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik. 
 
23.§ Hulladékgazdálkodási bírság 
 
(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával 
 

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá 
vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban 
foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, 

 
b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött 

hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy 
bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez, 

 
c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a 

környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot 
köteles fizetni. 

 
(2) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására vonatkozó eljárási szabályokat, a 
bírság mértékét és megállapításának módját a 271/2001.(XII.21.) Kormányrendelet 
tartalmazza. 
 
(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, 
továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, 
felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a 
természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség 
teljesítése alól. 
 
(4) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható 

köztartozás. 

 
 

 
A települési folyékony hulladék gy űjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelez ő helyi közszolgáltatásról szóló 21/2009. (VI.30.) s z. rendelet 
egyes el őírásai:  
 
 
1. §    A rendelet hatálya  
 
(1)   A rendelet területi hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére 

terjed ki.  
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(2)  A rendelet személyi hatálya kiterjed a folyékony kommunális hulladékot 
kibocsátó, közüzemi szennyvízcsatornára rá nem köthető ingatlan tulajdonosára, 
illetőleg az ingatlant egyéb jogcímen használóra, valamint a közüzemi 
szennyvízcsatornával ellátott, de rákötési kötelezettségének még eleget nem tett 
ingatlan tulajdonosra, illetőleg az ingatlant egyéb jogcímen használóra, 
továbbiakban: Kibocsátó. 
 
(3) A rendelet tárgyi hatálya folyékony kommunális hulladék egyedi vízzáró 
szennyvízgyűjtőben történő elhelyezésére és a kötelező közszolgáltatásra 
(elszállításra és ellenőrzött végleges elhelyezésre befogadásra és ártalmatlanítására) 
terjed ki. 
 
2.§ (1) Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott ingatlan folyékony kommunális 
hulladék Kibocsátója a csatornára köteles rákötni. 
 
(2) Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott ingatlanon a folyékony kommunális 
hulladék Kibocsátó köteles egyedi vízzáró szennyvízgyűjtőt építeni a szennyvíz 
gyűjtésére. 
 
(3)  Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott ingatlanok ivóvízbekötése, meglévő 
bekötés bővítése használatba vételi engedéllyel rendelkező, beüzemelt közműpótló 
berendezés megléte esetén végezhető. 
 
(4) Alápincézett területek ingatlanainak ivóvízbekötése, meglévő bekötés bővítése 
csak közüzemi szennyvízcsatornára történő rákötéssel együtt végezhető. 
 
(5) Kibocsátónak a folyékony kommunális hulladék egyedi vízzáró szennyvízgyűjtőjét 
legalább két hetenkénti ürítési időszak figyelembevételével vízzáró kivitelben kell 
megépíteni, illetve átépíteni a Közszolgáltatóval is egyeztetett, közútról 
megközelíthető helyen. 
 
3. §   A közszolgáltató kijelölése, jogai és kötelességei  
 
(1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a települési folyékony 
kommunális hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtését, elszállítását a 
kijelölt ürítőhelyekre, a Hgt-ben meghatározott valamennyi ingatlan tekintetében a 
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (3526 Miskolc, József A. út 78.), (továbbiakban: 
Közszolgáltató) lássa el folyamatosan. 
 
(4) A rendelet végrehajtásának ellenőrzése során a Közszolgáltató, a Polgármesteri 
Hivatallal együttműködni köteles. 
A Közszolgáltató ingatlanonkénti nyilvántartásait az ivóvíz fogyasztási 
adatnyilvántartásával összhangban, azonosítható módon köteles vezetni. 
 
(5) A folyékony kommunális hulladékot a Közszolgáltató eseti megrendelés útján a 
megrendelés napjától számított 3 munkanapon belül köteles elszállítani. 
 
(6) A folyékony kommunális hulladék leürítése a telepengedéllyel rendelkező Miskolci 
Szennyvíztisztító telepen és a Csanyik völgyi bejáratánál kialakított ürítő helyen 
történhet.  
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(7) A települési folyékony kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásért 
Kibocsátó az 1. sz. mellékletben feltüntetett közszolgáltatási díjat köteles fizetni a 
Közszolgáltató részére. A díj magában foglalja a szippantás-szállítás és elhelyezés 
árát, a központi és az önkormányzati támogatás összegét. 
 
(10) A Közszolgáltató a folyékony kommunális hulladék elszállítására szolgáltatási 
szerződést köteles kötni a folyékony kommunális hulladék kibocsátójával a 
szolgáltatás megkezdése után egy éven belül.A Kibocsátók és Közszolgáltató közötti 
szerződés írásbeli megkötéséig a közszolgáltatási jogviszony a szolgáltatás 
igénybevételével jön létre. 
 
(11) A Közszolgáltató köteles a szolgáltatás megkezdéséről és a szolgáltatás 
megrendelésének módjáról a folyékony kommunális hulladékot Kibocsátókat 
részletesen tájékoztatni (sajtó, szórólap, stb.) 
 
4.§ (1) A folyékony kommunális hulladékot Kibocsátó a közszolgáltatást köteles 
igénybevenni. 
 
(2) A Kibocsátó köteles az ingatlanán keletkezett települési folyékony hulladékot 
maradéktalanul összegyűjteni és az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatónak 
elszállításra átadni.  
 
(3)  A  folyékony kommunális hulladék elszállítását a Kibocsátó, a Közszolgáltatónál 
köteles esetenként megrendelni és a megrendelés során a Közszolgáltatónak közölni 
kell a szolgáltatás időpontját és a szállító jármű adatait. 
 
(4)  A szennyvíz elszállítását a Kibocsátó arra jogosulatlan személlyel nem 

végeztetheti el. 
 
(5) A Kibocsátó a folyékony kommunális hulladékot az ingatlanán a 2. § (5) bekezdés 
szerinti környezetvédelmi szempontból megfelelő használatú egyedi 
szennyvízgyűjtőben köteles gyűjteni. 
 
5. § Fogalommeghatározások 
 
(1) Települési (kommunális) folyékony hulladék: a települések területén, a 

közcsatornába be nem kötött, emberi tartózkodásra alkalmas épületek és telkek 
szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb, helyi közműpótló berendezéseinek 
ürítéséből, a nem közüzemi vízelvezető rendszerek tisztításából, továbbá a 
gazdasági, de nem termelő tevékenységből származó szennyvíz és 
szennyvíziszap, mely tartalmazhat kórokozó vagy fakultatív kórokozó 
baktériumokat, de nem minősül veszélyes hulladéknak. 

 
(2) Települési folyékony kommunális hulladék elszállítására irányuló szolgáltatás: a 

folyékony kommunális hulladék tárolására szolgáló közműpótló berendezés 
kiürítése (szippantás) és a folyékony kommunális hulladék elszállítása 
ártalmatlanítás céljából a kijelölt fogadóhelyre, ürítő állomásra. 
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(3) Kibocsátó ingatlan: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő, 
folyékony kommunális hulladékot termelő építménnyel beépített, de a szennyvíz 
közcsatornába be nem kötött földrészlet. 

 
(4) Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott az ingatlan, ha az ingatlannal 

szomszédos közterületen, vagy az ingatlanon a szennyvíz gravitációs 
bevezetésére közüzemi szennyvízcsatorna 12 m-en belül rendelkezésre áll. 

 
6. § A rendelet betartásának ellenőrzése és szabálysértési rendelkezések 
 
(1) Jelen önkormányzati rendeletben foglaltak betartását a Jegyző ellenőrzi. 
 
(3) A Közszolgáltató köteles a jegyzőnek jelezni, ha tevékenysége végzése során e 

rendelet megsértését tapasztalja. 
 
(4) Az ingatlantulajdonos, aki a települési folyékony hulladék gyűjtésére és 
átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, illetve a közszolgáltatás 
igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék elhelyezést végez, 
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A hulladékgazdálkodási bírság 
kiszabására külön jogszabály alapján a Jegyző jogosult. 
 
 
 
A  reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, k özzétételének 
szabályairól szóló 14/2007. (V.17.) számú rendelet egyes el őírásai:   

 
5.§ (1) Közterületen reklámhordozó létesítésére csak a jelen rendelet szerinti 
közterület-használati szerződés alapján, a közterületi reklámhasznosító szervezet 
részére történő terület-bérleti díj fizetése ellenében kerülhet sor, mely szerződés 
megkötésére a közterületi reklámhasznosító szervezet jogosult.  
 
(2) A közterületi reklámhasznosító szervezet – amennyiben a jelen rendelet a 
reklámhordozó létesítéshez a közterület-használati szerződés meglétét előírja – a 
hirdetmény közzétevőjével köteles megkötni a közterület-használati szerződést, 
amennyiben reklámhordozó létesítéséhez a jelen rendeletben és az egyéb 
jogszabályokban előírt előfeltételek hiánytalanul fennállnak. A szerződések meglétét 
és hatályosságát a közterületi reklámhasznosító szervezet ellenőrzi. 
 
(3) A közterület-használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
esetén az igénybe nem vett időre befizetett terület-bérleti díj a bérlőnek visszajár. 
 
(4) Ha a közterület-használati szerződés megszűnik, a bérlő köteles saját költségén 
az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. 
 
(5) A reklám célú közterület-használat közérdekből vagy városfejlesztési okból 
bármikor megszüntethető. 
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(6) A közterület-használati szerződésben foglalt időtartam lejárta előtt a bérbeadó 
azonnali hatályú felmondással élhet, ha a bérlő a közterületet nem a szerződésben 
rögzített célra és módon használja. Ez esetben a befizetett terület-bérleti díj 
visszatérítésére a bérlő nem tarthat igényt.  
 
(7) A bérlőt megilleti a közterület-használati szerződésben meghatározott időtartam 
lejárta előtt az azonnali hatályú felmondás joga, ha a bérbeadónak felróható okból a 
közterületet nem tudja a szerződésben rögzített célra és módon használni. Az 
igénybe nem vett időre befizetett terület-bérleti díj a bérlőnek visszajár, a bérbeadó 
részéről felmerülő költségek levonása nélkül. 
 
(8) A terület-bérleti díjat – a legfeljebb 1 évre kötött közterület-használati szerződés 
esetén – egy összegben előre kell befizetni a közterület-használati szerződés teljes 
időtartamára. A reklámhasznosító szervezet elbírálás alapján változtathat a fizetési 
feltételeken, amelyet a reklám célú közterület-használati szerződésben rögzít. 
 
(9) A terület-bérleti díj befizetése a reklám célú közterület-használati szerződés 
érvényességének a feltétele.  
 
(10) A díjfizetés alapja a reklámfelület mérete; hangos reklám, vetített reklám és 
reklám célra átalakított felületű jármű esetén a közzététel időtartama. 
 
(12) Ha az igénybejelentőnek díjhátraléka van, a tartozás kiegyenlítéséig a reklám 
célú közterület-használati szerződés nem meghosszabbítható, ill. új szerződés nem 
köthető. 
 
(13) A jelen rendeletbe ütköző módon közterületnek, közterület-használati szerződés 
megkötése nélküli, valamint a szerződés megszűnése utáni használata esetén, a 
használó köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni és a közterületet 
eredeti állapotába saját költségén, kártalanítási igény nélkül helyreállítani, továbbá 
az igénybe vett időre vonatkozóan a jelen rendelet 2. számú mellékletében 
meghatározott közterület-használati díj háromszoros összegének megfelelő díjat 
megfizetni a közterület-hasznosító szervezetnek. A közterület-használati díj a polgári 
jog szabályai szerint hajtható be. 
 
(14) Közterület-használati szerződés megkötése nélkül létesíthető reklámhordozók: 
 

a) üzletek (szolgáltató egységek, intézmények) közterületről nyíló 
közforgalmú bejáratánál – több bejárat esetén az egyik bejáratnál, kivéve 
sarki üzletek, amelyeknél frontonként – elhelyezett: 

 
• 1 darab cégtábla (2 m2 reklámfelületig), illetve  
• 1 darab cégér (0,5 m2 reklámfelületig).  

 
Ezen méretek, illetve mennyiségek túllépése esetén közterület-használati 
szerződést kell kötni és közterület-használati díjat kell fizetni; 
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b) érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező és ténylegesen is 
működőképes, önjáró gépjármű eredeti, át nem alakított felületének 
(karosszériájának) fóliázás vagy festés révén reklámhordozóként történő 
felhasználása; 

c) szendvicsember; 
d) szórólap; 
e) amennyiben a jelen rendelet 3. § (1) bekezdés 5. pontjában 

meghatározott hirdetmények hirdetményezője és közzétevője azonos 
személy (természetes személy, jogi személy, egyéb szervezet); 

f) azon építkezési reklámháló, amelyik kizárólag az épület végleges 
homlokzati rajzát és/vagy a beruházó és a kivitelező nevét tünteti fel. 

 
6.§  A reklámhordozók létesítésének, elhelyezésének és eltávolításának szabályai 
 
(1) A város közigazgatási területén reklámhordozó létesítése történhet: 
 

a) építési engedély alapján, ha a reklámhordozó létesítését az egyes 
építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) 
KTM  rendelet vagy a többször módosított 21/2004. (VII.6.) sz. Ör. (Helyi 
Építési Szabályzat) építési engedélyhez köti és reklám célú közterület-
használati szerződéskötéssel vagy 

 
b) reklám célú közterület-használati szerződés megkötésével. 

 
(2) A reklámberendezésen jól látható módon fel kell tüntetni a reklámhasznosító 
szervezet által kiadott kódot. 
 
(3) Reklámberendezések elhelyezésének elbírálásához – amennyiben jogszabály 
előírja – a városi Főépítész, az illetékes útkezelő, valamint a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulása is szükséges. 
 
(4) A közút és járda területét érintő reklámhordozók a mindenkori közúti 
közlekedésről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban helyezhetők el. 
 
(5) Plakát kizárólag plakát elhelyezésére szolgáló reklámberendezésen helyezhető 

el.  
 
(6) A választási plakát elhelyezésére a választási eljárásról szóló, többször 
módosított 1997. évi C. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
(7) Az I. övezeten belül tilos bármilyen jármű (pl. kerékpár, utánfutó, teherautó 
platója) kifejezett reklám célú, mobil vagy fix rögzített reklámmal, illetve 
járműreklámként való tárolása, kivéve ezen jármű eredeti, át nem alakított 
felületének (karosszériájának) fóliázás vagy festés révén reklámhordozóként történő 
felhasználása. 
 
(8) Kandeláber reklám kétoldalú hirdetőtáblaként, azonos magassággal, 
oszloponként (kandeláberenként) 2 darab helyezhető el.  
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(9) Üzletenként 1 darab megállító-tábla helyezhető el oldalanként legfeljebb 1 m2 
reklámfelülettel a következő területek kivételével: Széchenyi u., Városház tér, 
Erzsébet tér, Kandia köz, Szinva-terasz, Royal-köz, Munkácsy-köz, Ady Endre u., 
Kossuth u., Déryné u., a Kazinczy utca Régiposta utcáig, valamint a Rákóczi utca 
déli tehermentesítőig terjedő szakasza, amely területeken megállítótábla nem 
helyezhető el. 
 
(10) Közterület felett átfeszített transzparens az I. övezetben csak kivételes 
jelentőségű, közérdekűnek minősíthető (országos, városi) rendezvényekre történő 
figyelemfelhívásra létesíthető, a rendezvény időtartamára, vagy – hosszabb 
időtartamra vonatkozó igény esetén – a reklámhasznosító szervezet által 
engedélyezett időtartamra. 
 
(11) A reklámhordozó folyamatos karbantartása a reklámhordozó tulajdonosa és a 
hirdetmény közzétevője egyetemleges feladata és kötelessége; ennek megtörténtét 
a közterületi reklámhasznosító szervezet ellenőrzi. Amennyiben a karbantartást a 
kötelezettek elmulasztják, és ezen kötelezettségnek felszólításra sem tesznek 
eleget, a közterületi reklámhasznosító szervezet a kötelezettek költségére és 
veszélyére a reklámhordozót elbontja (eltávolítja).  
 
(12) Azokat a közterületen lévő reklámhordozókat: 
 

- amelyek létesítésére, fenntartására vonatkozóan nincsen érvényes és 
hatályos közterület-használati szerződés vagy 

- a reklámhasznosító szervezet által kiadott kód rajtuk jól látható módon nem 
szerepel vagy 

- rájuk vonatkozóan a jelen rendelet szerinti közterület-használati díjat nem 
fizetik a közterületi reklámhasznosító szervezet a kötelezett részére 
kiadott, vagy ennek fellelhetetlensége esetén közzé tett, a reklámhordozó 
eltávolítására, illetve a díj megfizetésére vonatkozó felszólításban 
megjelölt 15 napos határidő eredménytelen elteltét követően a 
reklámhordozó létesítőjének és a hirdetmény közzétevőjének 
egyetemleges költségviselése mellett és veszélyére eltávolíttathatja. 
Ugyanez irányadó a megszűnt üzletek (szolgáltató egységek, 
intézmények, stb.) reklámhordozóinak eltávolítására is. 

 
(13) Az eltávolított dolgok őrizetére a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseit 

kell alkalmazni.  
 

a)        A jogosult csak az eltávolítás, a terület eredeti állapotának helyreállítása és 
a tárolás költségeinek a megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat. 

 
b)      Ha az eltávolított dolog tulajdonosa 5 napon belül nem jelentkezik, írásban 

értesíteni kell a tárolás helyéről. Ha a dolog tulajdonosa ismeretlen, a 
felszólítást a helyben szokásos módon kell közzétenni (pl. hirdetőtábla, helyi 
újság). 

 
c)     Ha a dolog tulajdonosa az eltávolítást követő 3 hónapon belül nem 

jelentkezik, a dolgot a közterületi reklámhasznosító szervezet értékesítheti. 
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Ha az értékesítés eredménytelen volt, a közterületi reklámhasznosító 
szervezet a reklámhordozót megsemmisítheti. 

 
A hirdetmények közzétételének és eltávolításának szabályai 
 
7.§ (1) Hirdetmény elhelyezése kizárólag érvényes reklám célú közterület-használati 
szerződéssel rendelkező, e célra létesített közterületi hirdető berendezésen 
történhet. 
 
(2) A hirdetmény közzétevője és az, akinek érdekében a kihelyezés történt 
egyetemlegesen felelős a plakát, hirdetés vagy felirat jogszabályi előírásoknak 
megfelelő közzétételéért. 
 
(3) Jogszabályi előírásokba ütköző módon közterületen kihelyezett plakátot, 
hirdetést, feliratot a közzétevőnek haladéktalanul el kell távolítania. Amennyiben 
ennek nem tesz eleget, az eltávolítás költségei a közzétevőt, illetve azt terhelik, 
akinek az érdekében a kihelyezés történt. 
 
8. § Szabálysértési rendelkezések 
 
Aki e rendelet 5.§ (1) bekezdésében, a 6.§ (1)-(11) bekezdéseiben és a 7.§ (1) és 
(3) bekezdéseiben foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és háromezer 
forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy harmincezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
 
 
 
 
Egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjér ől szóló 19/2009.(VI.30.) számú 
rendelet egyes el őírásai:  
 
 
1.§  (1) A rendelet hatálya Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén  

szeszesitalokat is forgalmazó kiskereskedelmi üzletek üzemeltetőire terjed ki, 
ideértve a mellékletben meghatározott érvényes működési engedéllyel 
rendelkező üzleteket is. 

 
 (2)  E rendelet hatálya nem terjed ki az üzemanyagtöltő állomásokon található 

üzletekre, a bevásárlóközpontokra, a vendéglátó üzletekre, a szálláshelyekre és 
azon üzletekre, melyek bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) 
távolságon belül lakott ingatlan nem található. 

 
2.§ (1) Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott üzletek 22.00 órától 06.00 óráig nem 

tarthatnak nyitva. 
 
(2)  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik az év december 31. és 

január 1. napjára. 
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Melléklet  

 
19/2009. (VI. 30.) sz. rendelethez 

 
 
A.)  A rendelet 1.§.(1) bekezdése alapján a rendelet hatálya kiterjed az e rendelet 

hatálybalépésekor érvényes működési engedéllyel rendelkező, de a már 
hatályon kívül helyezett 133/2007.(VI.13) Korm.rendelet 2.sz. mellékletében 
meghatározott, alábbi üzletköri számokat tartalmazó működési engedéllyel 
rendelkező üzletekre is: 

 
- 1112.  Élelmiszerüzlet 
- 1122.  Iparcikküzlet 
- 1260.  Palackozott italok szaküzlete 
- 9000.  Termelői borkimérés 

 
B.)  A rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya kiterjed továbbá az e 

rendelet hatálybalépésekor érvényes működési engedéllyel rendelkező, de a 
már hatályon kívül helyezett 4/1997.(I.22.) Korm.rendeletben előírt, alábbi  
üzletköri számokat  tartalmazó működési engedéllyel rendelkező üzletekre is: 

 
- 113.  Élelmiszer jellegű vegyes üzlet 
- 114.  Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelmi üzlet 
- 126.  Alkoholtartalmú és egyéb ital üzlet 
- 1261.Termelői borkimérés 

  
 
 
 
 
(A Kódex a fent idézett rendeletek 2010. március 31.-én hatályos szövegét 
tartalmazza.) 
 

 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, avagy  
HOVA FORDULHATUNK  

a Kódexbe foglalt el őírások megsértése esetén 
 

 
Miskolc Városi  Rend őrkapitányság 

3525 Miskolc, Fábián kapu  4. 
Tel: 107 , illetve 46/514-511 

 
 

Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ  
3530 Miskolc, Szemere u. 5.  

Tel.: 46/502-579 
 

06-80/460046 
( 0-24-óráig hívható ingyenes zöldszám) 

 
 

Miskolci Város őrség 
Tel.: 06-40/200-893 

 
 

Miskolci Hivatásos Önkormányzati T űzoltóság 
3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 15. 

Tel.:46/500-140 
 
 

Miskolc m. j. Város Polgármesteri Hivatal 
Hatósági, Okmány és Ügyfélszolgálati F őosztály 

Szabálysértési Csoport 
3530 Miskolc, Pet őfi u. 1-3. 

Tel.:  46/512-809  
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